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FÖRSTA PERIODEN,

j^ÖRSTÄ KAPITLET.

Det första minne, jag har af min fader, är att han

lärde mig stå på hnfvudet, stupa kullerbytta, hjula och

hoppa genom tunnband.

Jag var en helt liten pilt, då dessa öfningar togo

sin början. Min starka kroppsbyggnad och naturliga

vighet hade troligen fört min far på den idéen att göra

mig till akrobat.

Att blifva "artist^ i den ädla konsten att utföra

vidriga och osköna kroppsställningar var det mål, som

sattes för min ärelystnad, i fall naturen begåfvat mig

med någon sådan.

Jag skulle lära mig äta, under det jag stod pä huf-

vudet, gå på händerna, med fötterna liggande i kors öf-

ver nacken, krafsa mig bakom örat med foten o. s. v.

Min bana skulle begynna dermed, att jag efter min

fars positiv utförde dessa konststycken i städerna för

gapande gatpojkar och på landet för de förvånade bön-

derna, samt sedan i min mössa insamlade några slantar

till lön för min möda.

Då jag sålunda förvärfvat mig vana att uppträda,

kunde det, i lyckligaste fall, hafva händt, att jag blif-
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vit upphöjd till rang, heder och värdighet af konstberi-

dare och i denna egenskap fått åtfölja något kringresan-

de sällskap ^artister

Ora jag af naturen var kallad för denna bana, är

svårt att afgöra. Nog såg det så ut, då jag vid fyra

års ålder började mina studier, ty jag hade ganska lätt

att lära och kan ej erinra mig, att min far en enda

gång vid dessa lektioner begagnade den piska, han stän-

digt hade i handen. I fall jag haft trög fattningsgåfva,

är det temligen säkert, att karbasen fått hjelpa upp

den. Nu hände det deremot rätt ofta, att han efter

slutad lektion klappade mig på hufvudet och helt stolt

sade

:

— Det märks på dig, Conny, att du är blod af mitt

blod, och att det med tiden blir något af dig. Du har

ej någon bondnatur, utan artistiska anlag, som en gång

skola göra dig till en gentil karl.

Visserligen var jag rätt belåten med berömmet, men

synnerligast derför, att jag hyste en hög grad af fruk-

tan för min far. Min belåtenhet hade icke sin grund i

någon stolthet deröfver, att jag med tiden skulle blifva

^^en gentil karl‘^ utan härflöt rätt och slätt af den egois-

tiska tillfredsställelsen, att jag för denna gång hade flnd-

sluppit piskan.

Redan vid de första lektionerna kände jag en inre

ovilja för dem. Jag tyckte, att inlärandet af dessa kon-

ster var öfverflödigt, och att min far på sin artistiska

bana just icke gjort särdeles stor lycka.

Den största lycka, hvaraf han kommit i åtnjutande,

var, enligt min uppfattning, att han fått min mor till

hustru. Detta utgjorde dock en lycka, hvilken jag så-

1



5

som äldre upptäckte att han sjelf icke skattade särdeles

högt; ty det hände icke sällan, att far, då han kom

hem, efter att ha varit borta en längre tid, tillät sig

sådana våldsamheter mot sin hustru, att det endast med

möda lyckades min äldre bror Paul att rycka henne

undan misshandlingarna.

För mig fans icke någon gladare syn, än då min

far, åtföljd af Paul och sitt positiv, begaf sig af på en

längre vandring.

Mor och jag stannade då i vårt torftiga hem, der

fattigdomen visserligen var en stadigvarande gäst, men

der likväl en stilla frid herskade under fars frånvaro.

Min mor arbetade, spann och sydde dagen i ända,

under det jag, sittande bredvid henne på en pall, lärde

mig läsa. Katekesen och bibliska historien voro de ar-

beten, som upptogo min tid och mina tankar. Då jag

icke läste, ritade jag höga och raka bokstäfver på en

half griffeltafla, som mor fått af länsmansfrun.

I allmänhet tyckte jag om att lära, med undantag

af de akrobatiska kroppsöfningarna; men då far återkom

till hemmet, lades boken och den halfva griffeltaflan å

sido, och det bråkades nu med mina armar, ben och le-

der för att bearbeta dem till att göra tjenst på ett sätt,

som stod i rak strid med deras naturliga bestämmelse.

Mitt lif föreföll mig också såsom deladt mellan him-

mel och helvete. I himlen befann jag mig då far var 4!

borta; helvetet tog sin början då han lyckliggjorde oss

med sin hemmavaro.

Jag hade också gjort mig en egen föreställning om
så väl den förra som det senare.

Jag tänkte mig mörkrets furste såsomen stor, grof-

lemmad karl, något lik mina dagars upphof, beväpnad
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med en piska i handen och sysselsatt att lära en hop

små gossar stå på hnfvudet. Hela hans rike var befol-

kadt af varelser, som dagen i ända utförde alla möjliga

akrobatiska konster* Jag kunde omöjligt få annat i mitt

hufvud, än att dessa voro uppfunna af hin onde.

Himmelriket befolkade jag med milda, bleka och

vackra qvinnor, liknande min mor, hvilka arbetade och

hade bredvid sig barn af min ålder, hvilka voro så

lyckliga att få sitta och läsa hela dagen.

D<^t är troligt, att menniskan redan i barnaåren

tänker sig den eviga belöningen och det eviga straffet i

öfverensstämmelse med det begrepp af glädje och plåga,

som erfarenheten bibringat henne.

Om mina föräldrars tidigare öden känner jag endast,

att min far till börden var tysk. Han hade såsom helt

ung åtföljt en positivspelare till Sverige. Denne betala-

de honom något visst för att han på gatorna utförde

jonglörkonster, accompagnerade af positivet. Derefter hade

han kommit in vid någon konstberidartrupp, der han

gift sig med en af de qvinliga artisterna, och med den-

na sin hustru hade han en son, min broder Paul.

Min fars första hustru bröt halsen af sig vid en re-

presentation och leranade den tvåårige Paul moderlös

qvar, ett besvärligt hinder på min fars konstnärsbana.

Konstberidarsällskapet uppehöll sig vid denna tid

i Linköping.

Far och hans hustru bodde hos en gammal qvinna,

som höll krog. När nu olyckan inträflPade, och min far var

förlägen om, huru han skulle få plats för Paul, erbjöd

sig den gamla krögerskan att, emot en viss summa pen-

gar, taga gossen.

Min far skrapade samman alla fyi*kar, han kunde
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få, och gaf krögerskan dem, hvarefter han lemnade Lin-

köping och sonen, lofvande att återkomma om ett par år.

Han kom också ganska riktigt tillbaka; men icke

efter två, utan efter fyra år.

Han hade nu upphört med sina ^artistiska produk-

tioner och var i stället positivspelare.

F. d. akrobaten uppsökte den gamla krögerskan och

sitt barn.

Paul var vid den tiden sex år och hade farit myc-

ket illa. Krögerskan hade icke egentligen varit elak

emot honom
;
men hon hade lemnat gossen helt och hål-

let åt sig sjelf. Då hon gaf honom mat, när han begär-

de det, och smörj, när han snattade, tyckte hon sig ha

gjort allt, hvad man af henne kunde vänta. Att gossen

knappast var skyld och dessutom öfverhöljd af utslag

och ohyra, voro sådana småsaker, som hans fostermor

icke tog så noga i betraktande.

Ått Paul icke förgicks, af vanvärd, Jerför hade han

endast och allenast att tacka kammarjungfrun hos en

"‘hennes nåd^^, som bodde några hus från hans hem.

Kammarjungfrun hade för den vackre, men öfver-

gifne gossen fattat ett medlidsamt intresse. Hon gaf ho-

nom kläder, då han var utan sådana, och då hennes mat-

mor var borta, tog hon gossen upp till sig, kammade,

tvättade och satte på honom rent linne.

Huru vida min far rördes af sonens belägenhet^ lem-

nar jag derhän, dock tycktes han vara för mycket ^^ar-

tist^ att fästa sig vid dylikt lappri. Han frapperades

af något helt annat, nemligen Pauls vackra röst, då gos-

sen sjöng någon af hans gatvisor. Barnets stämma upp-

väckte hos min far stora förhoppningar för framtiden,

i»
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och gossen togs från sin fostermor för att åtfölja honom
såsom gatsångare.

Från början hade afsigteu varit att endast dröja så

länge i Linköping, att de förtjenat in tillräckligt för att

kunna vandra till en annan stad, och Paul hunnit lära

sig några nya visor; men ödet hade annorlunda be-

slutat.

Slumpen förde far till sammans med Pauls beskyd-

darinna, den vackra och goda Annette.

En positivspelare kan också hafva ett for skönheten

känsligt sinne, och detta var just händelsen med min

far. Sjelf var han en ståtlig, vacker karl, som, med sin

sammetsblus, sin lilla mössa på sned öfver det mörkloc-

kiga håret och de mest förledande svarta mustascher,

nödvändigt skulle blifva farlig för en kammarjungfrus

hjerta. Detta inträffade äfven.

Han förälskade sig i Annette och blef älskad till-

baka.

Ett halft år efter min fars ankomst till Linköping

var det ^‘ett par af de tvenne.^^

Far hade gjort ganska goda affärer, under det han

uppehöll sig der. Min mor egde dessutom några hundra

riksdaler i arf efter sina föräldrar. Dessa pengar lyftes

genast efter bröllop.et, och de nygifta lemnade orten för

att begifva sig till min mors hembygd i Upland, der de

köpte sig en stuga.

Mor hade vid deras giftermål gjort det förbehållet,

att de för hennes föräldrars arf skulle köpa sig en jord-

lapp, och att far* skulle slå sig i ro med hustru och

barn, arbetande för deras utkomst, och icke mera drifva

omkring med sitt positiv.

Min far hade kunnat lemna sin j^artistiska bana^^
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j' ocli lefva helt lugnt, odlande sin jord; men hans håg stod

I ej åt det enskilda lifvet, han älskade för högt det offent-

jl liga. Han var allt för van vid sitt nomadlif för att

trifvas på en fläck. Han tyckte om larmet på gatorna,

skrålet på krogarne, och fann det mer i sin smak att

j

vefva positivet än att gräfva i jorden.

I

När de nygifta kommo till min mors hemort, upp-

i slogo de sina bopålar i en by, kallad Skärparby, Der

köpte min far en stuga med åtföljande kåltäppa, men

j

utan all annan jord. Han uppsköt oupphörligt att läg-

,

ga sig till någon sådan, oakl^dt han dag från dag lof-

I

vade min mor att göra det. Tiden gick, och en vacker

dag begaf det sig, att pengarne voro slut, så att han

icke mera hade något att köpa för.

Denna bedröfliga upptäckt gjordes, då de varit gif-

ta något *öfver ett år.

Far hade tillbragt detta år med att göra ingenting,

lefva godt och om nätterna vistas på bykrogen, spelan-

de och supande med bönderna.

När nu kassan befans tom, tog han den saken helt

j

filosofiskt, drog fram det dammiga positivet, tog Paul

med sig och lemnade hemmet och hustrun, helt belåten

öfver att slippa stanna längre i det förra och att kom-

ma ifrån den senare.

Allt, hvad min mor egde, då han drog bort ifrån

henne, var ett par riksdaler, litet sill och mjöl och pota-

tisen, som växte i kåltäppan.

Det var i slutet af sommaren, far anträdde sin för-

sta ‘^konstresa sedan han gift sig med min mor.

På vintern föddes jag, och om våren återkom min
far och bror, medförande något pengar. Så länge dessa

räckte, stannade de hemma;, men då de voro förtärda,

'p

I
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vandrade de åter bort, lemuande åt min mor att, bäst ä

hon kunde, försörja sig och sitt barn. ^

Emedan nnder första månaden af deras äktenskap eg-

de min mor alla möjliga skäl att ångra det steg, hon 1

tagit; ty ett lif af lidande och försakelser väntade i

henne. '
i

Att ångra en dårskap är visserligen ganska vackert,

men tjenar i allmänhet till ingenting. Alla tårar i verl-
|

den kunna ändå ej göra en sak ogjord. Också valde mor

det, som var mycket klokare, än att sörja deröfver. Hon

sökte nemligen att göra sitt öde så drägligt som möjligt.

Hon var snäll i alla möjliga handarbeten och blef

snart byns sömmerska och hjelpreda i allt, som fordrade

litet mera kunskap, än bondqvinnorna i allmänhet ega.

På detta sätt lyckades det henne att stänga sin

dörr för den bistra nöden, utan att den vågado stiga öf-

ver hennes tröskel. Hon skulle till och med ha lyckats

skapa sig en bekymmerfri utkomst, om far ej tillbragt

fem eller sex månader hemma och då konsumerat icke

blott hvad han sjelf förde med sig i penningar, utan

äfven de små besparingar, mor under hans frånvaro gjort.

Ofta hände det, att han kom hem utan en enda skil-

ling, och då blef det mor, som fick draga försorg för

hela hushållet. Följden häraf var, att hon aldrig med

allt sitt sitt arbete kunde komma längre, än att hålla

hungern bannlyst från sin fattiga boning.

Den första bittra sorg, af hvilken min mor drabba-

des, var, då far tog Paul med sig för att sjunga till hans

positiv.

Paul var henne kär, ocli det gjorde henne oiidt, att

gossen ej skulle få gå i skolan eller lära något annat,
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;l än att drifva omkring såsom gatsångare; men hvad far

ville, det visste hon vara fåfängt att streta emot.

i Han ämnade ej göra sin son till en bonde eller

! handtverkare, utan Paul skulle blifva ^^sångare^^ och för-

tjena sitt bröd, såsom far och farfar hans gjort, det vill

säga, på gatan.

Om Paul kunnat blifva akrobat eller jonglör, hade

far nog danat honom dertill; men Pauls kropp hade ge-

I
nom vanvård fått en egen missbildning. Han gick kro-

kig i knäna och förde dessa så tätt intill hvar andra,

att hans ben fingo en vinkelform. Dertill voro de så

smala, att det föreföll, som om de ej förmått bära upp

kroppen. Hau var för öfrigt mager och skranglig, med

långa armar och en framåt lutad kroppsställning. Det

i såg ut, som om han från sin tidigaste barndom erhållit

' den prägel, man i alla städer återfinner hos dem, som

gå omkring med positiv.

Om Pauls öfriga kropp var i fullkomlig harmoni

med hans egenskap af gatsångare, så var hans ansigte

det icke. Naturen hade genom en af sina sällsamma

nycker begåfvat honom med så vackra och regelbundna

drag, att det gjorde ett sorgligt intryck på skönhetssin-

net, att detta välbildade hufvud skulle sitta på en lång

och krokig hals, som höjde sig öfver ett par sneda

skuldror.

Det låg likväl i ansigtsuttrycket en blandning af

sorglöst lättsinne, godmodig glädtighet och ett visst ve-

mod. De stora, mörka ögonen hade stundom något svår-

modigt, som bjert stack af mot det bekymmerslösa leen-

det omkring den välformade munnen.

Lika vackert som hans ansigte var, lika klar, ren,

klangfull och frisk var hans röst.
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Jag har hört min mor säga, att för hvarje gång han

återvände från sina ‘^konstresor såsom min far benäm-

de deras vandringar, hade rösten utvecklat sig i styrka

och klarhet. Då Paul blef äldre, medförde han hem all-

deles nya sånger och äfven åtskilliga noter. Huru han

lärt sig dessa senare, omtalade han icke, och var särde-

les angelägen att dölja denna kunskap för far. Han ha-

de äfven skaffat sig böcker, ehuru min mor icke kunde

begripa, huru han lärt sig läsa i dem.

Då far och han vistades hemma, kunde Paul till-

bringa hela dagarne med att sitta i en vrå och läsa i

de böcker, han köpt. På min mors frågor, huru han

förvärfvat sig kunskapen att läsa innantill, svarade han

:

— Mor har ju sagt, att jag borde lära mig något.

Jag har lärt mig läsa och skrifva och skall nog lära

mig mera än det, bara tid blir . . . När far sitter och

super på krogarne, då skaffar jag mig i stället litet lär-

dom i hufvudet för att kunna glädja mor och när jag

blir gammal hjelpa Conny.

Pauls sinnelag var glädtigt, mildt och stilla; men

var det något, som han ville, då föreföll han oböjlig.

Om far i rusigt tillstånd förgick sig emot mor, var

Paul som ett lejon och lät fadern slå sig huru mycket

som helst, men höll honom ifrån att misshandla mor.

Mig älskade Paul så af hela sin själ, att han icke

visste någon större fröjd än att bereda mig en glädje.

Om än Paul ibland återvände till oss, höljd i idel tra-

sor, hade han likväl med sig en leksak eller bok åt mig.

Då min far lät mig vid fyra års ålder börja min

uppfostran som akrobat, höll min mor på att duka un-

dex för den sorg, det gjorde henne, att äfven jag skulle
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danas till ^^dagdrifvare^^, såsom hon benämde landsvägs-

och gatartisterna.

Hon satte sig med häftighet emot min fars inbland-

ning i riktningen af mitt lif och påstod, att hon beslu-

tat uppfostra mig till en ordentlig arbetare. Fars piska

blef likväl den, som afgjorde tvisten. Sedan den fält

utslaget, började jag mina öfningar.

Det var tidigt på våren. Jag hade nyss fylt sex

år. Som far varit borta hela vintern, tänkte jag föga

på, att han skulle återvända, utan lekte helt obekymrad

med några andra barn från byn, medan mor gått bort

med ett färdigt arbete.

Å propos byn, vill jag säga något om detta märk-

värdiga ställe, der rniu vagga stod.

Det var en af dessa fula, med vidsträckta slätter

omgifna platser, der en massa sneda och Adnda, röda och

grånade träkojor blifvit sammanförda i vild oordning,

med ladugårdar och spillningshögar såsom förskönings-

medel.

De flesta af stugorna i Skärparby egde ej någon
'

kåltäppa eller något träd i sin närhet, utan voro beröf-

vade allt, som på något angenämt sätt kunde smeka

ögat. I hela byn funnos endast tvenne träd, och de sto-

do på den rike Pehr Pehrsons gård.

Nedanför Skärparby gick landsvägen. Bygatan slu-

tade vid stora vägen, der länsmansboätället låg till

höger.

Detta liknade, med sin lilla, väl vårdade trädgårds-

terrass utanför fönstren och sin ganska vidsträckta träd-

gård på andra sidan landsvägen, ett grönskande smycke,

kastadt midt på dessa fula. kala slätter.

När man kom frän staden och passerade förbi läns-
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mansbostället, hade man strax efter detta tre stugor,

hvilka lågo skilda från byn genom den på andra sidan

af dem gående bygatan.

Denna lilla rad af boningar kallades Löfdungen,

emedan der funnos några löfträd, hvilka framför hvar

och en af kojorna bildade lika som en liten så kallad

kryddgård.

Den sista af dessa kojor var mitt föräldrahem. Jord-

lappen, som omgaf den, var omsorgsfullt uppodlad. På
hvar enda liten jordremsa hade min mors idoga händer

planterat ärter, bönor och potatis. De sneda fönstren

på stugan voro klara, och innanför prunkade några blom-

mande geranier, balsaminer och fuchsier samt ett väl

vårdadt myrtenträd. Afven syntes små draperingar af

snöhvita gardinslappar, hvilket allt gaf åt ^^positivspe-

larens koja^^ ett ordnadt och ovanligt putsadt utseende.

Den väl krattade gången, som ledde från grinden

till stugudörren, den renskurade förstuguqvisten^ allt kon-

trasterade skarpt emot de båda grannarnes af ogräs, so-

por och skräp uppfylda inhägnad framför kojorna och

deras om osn^^gghet vittnande ingång till de samma.

Dessa två eländiga kojor hade ett lika dåligt rykte

om sig, som deras yttre var afskräckande.

I den, som låg närmast vår stuga, bodde en f. d.

torpare, vid namn Fransson, som suttit på fästning för

stöld. Hustrun hade varit tilltalad för gömmande af tjuf*

gods, och barnen voro i hela byn kända för sitt snatteri.

Vid den tiden, då jag fylde mitt sjette år, hade

Fransson sutit ut sitt fästningsstraff och återvändt till

de sina.

I stugan närmast läusmansbostället bodde enkan ef-
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ter eu soldat, vid namn Barsk, hviiken såsom mördare

och rånare blifvit halshuggen. .

Mor Barsk kallades allmänt svarta Stina. Hon var

stor och grof till växten, bredaxlad som en karl och med

armar och händer af en sådan miiskelbyggnad, att de

utvisade en ovanlig styrka. Hon hade svart hår, mörk

ansigtsfärg, låg och bred panna, samt ett par små, svar-

ta ögon, hvilka voro genomträngande som knifvar, då

hon såg på en. Hela hennes yttre egde ett trotsigt,

slutet och dolskt utseende.

Man sade, atf hon var kommen af tatarfolk och kän-

de till saker^ som ingen annan hade kunskap om.

Alla barnen i byn voro rädda för svarta Stina, och

när de fingo se henne på långt håll, började de springa

det mesta de orkade.

Ibland dem, hos hvilka hon injagade den största för-

skräckelsen, var kanske jag.

Min mor tyckt es' äfven frukta henne, ty hon sade

ofta till mig:

— Conny, när du får se svarta Stina, så gå ur vä-

gen, men helsa höfligt och akta ‘dig att reta upp henne

eller hennes Janne.

Janne var svarta Stinas son och jemnårig med Paul,

det vill säga, flere år äldre än jag. Han liknade sin mor

som det ena bäret liknar det andra. Byns bara voro

lika rädda fÖr Janne som för svarta Stina. Han säll-

skapade också föga med andra barn än Franssons.

Mig hade' Janne endast i förbigående egnat någon

uppmärksamhet, och det var ett par gånger, när mor

gått till byn och icke tagit mig med sig, då han passa-

: de på och helt vänskapligt smorde upp mig för att, så-

som han påstod, göra mig mjuk i lederna.
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När detta häudt för andra gången, ansåg mor råd-

ligast att taga mig med sig, då hon nödgades gå hem-

ifrån, och sålunda kom jag icke vidare i beröring med
Janne.

Svarta Stina hade varit endast tjugu år gammal,

då mannen afrättades, och Janne blott två. Hon fort-

for likväl efter denna händelse att bo i samma koja, der

Barsk blef tagen, och försörjde sig efter hans död med

att spinna ull. Hennes egentliga födkrok var emeller-

tid att spå, att läsa öfver sjukdomar eller ^slå ned^‘,

som det också kallas, och bota kreatur. Hon var byns

och ortens hjelp i allt, der vidskepelse var med i spelet;

man vet, hvilken betydande rol den spelar hos allmogen.

På den ockrade också svarta Stina, som ganska väl

viste, att folket på en gång fruktade och afskydde, men

ändå anlitade henne, derför att de tilldelade henne äran

af att hafva kännedom om sådana saker, som voro oför-

klarliga för andra.

Fåordig, hård och menniskoskygg, egde hon allt,

som hehöfdes för att genom sjelfva sitt yttre slå an på

den vidskeplige och ingifva den lättrogne tankar, att

hon stod i förbund med andeverlden.

Allt sedan mannens död gick Stina iklädd svart

kjortel med tröja. På hufvudet brukade hon om vintrar-

ne en svart ylleduk, liknande ett bårtäcke.

Hennes kjortel var vid slutet af året en obegriplig,

sammanhängande massa af slarfvor, hvilka förlorat sin,

färg af svart och öfvergått i grått, så indränkta i smuts

voro de. Hvarje nyårsdag såg man henne iklädd eu

ny drägt, hvilken sedan oafbrutet satt på hela året

utan att nålen gjorde något för att laga de skråmor, den

erhöll.
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Om jag undantager fruktan för min far, fans det ej

någon, för hvilken jag hade en sådan panisk förskräc-

kelse, som för svarta Stina. Det gafs icke något, som

kunnat förmå mig att träda inom grindarna till hen-

nes koja.

För min fantasi utgjorde denna boning något rys-

ligt. Der, innanför de söndriga och med trasor tillstop-

pade fönstren, måste vara fullt med små, nakna barn, som

dagen i ända gjorde akrobatiska konster. Askådarne

bestodo naturligtvis af en hop ugglor, kråkor, kattor

och grodor, som sutto omkring väggarna och betraktade

de stackars små, hvilka stodo pä hufvudet.

Huru jag fallit på dessa orimliga föreställningar,

kan jag icke förklara, om ej deraf, att jag hört byns

barn tala om, att Stina hade ugglor, kråkor och grodor

samt tvenne stora, röda kattor, som aldrig visade sig

utom hennes stugudörr. Att der funnos små barn, som

hon plågade, var en produkt af min egen inbillning.

Summan af saken blef, att svarta Stina utgjorde

min skräck och fasa. När jag fick se henne träda ur

sin koja, sprang jag allt hvad jag förmådde, till dess

jag kommit i säkerhet in i vår. Om jag träffade henne

på vägen och icke kunde undvika att möta den fruktade,

aftog jag mössan och bugade mig så djupt, som om jag

fått se en kunglig person, väl ihågkommande mors ord

att vara höflig.

Denna qvinna och Franssons voro således våra när-

maste grannar. Medgifvas måste, att de icke hörde till

sådana, som man gerna har i sin närhet.

Sanningen fordrar likväl, att jag ger dem det vitt-

nesbördet, att de aldrig tillfogade min mor något ondt

eller på minsta vis ofredade henne.
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Franssons ungar snattade från alla i byn, till och

med från länsman, men de togo icke så mycket som en
]

böna från min mor. Deras föräldrar hyste, äfven som
^

oftast misstänkta personer hos sig; men utan att vi ha-

de någon annan kunskap derom, än att länsmannen gjor- l
i

de täta besök hos dem och merendels gaf dessa objudna ,

gäster fri resa till staden. :

Det var^ som sagdt är, tidigt på våren, då jag och
|

några af byns barn lekte utanför vår stuga. Vi roade
;

oss med att kasta snöboll. Solen sken blid ner på den i

krama snön och upplöste den i vatten.

Vi hade länge hållit på att bombardera hvar an-

dra, utan att likväl segern syntes luta åt någotdera hål-

let. De båda partier, vi bildat, hade blifvit lika und-

fägnade, och bataljen fortfor under stojande glädje, då

helt plötsligt Janne hoppade öfver inhägnaden och stod

midt ibland oss, skrikande:

— Så’na trindskallar, så’na backharar^ som icke kun-

na klå på hvar andra, så det duger! Jag ska ge er, för
j

I ären ynkryggar!

Dermed högg han tag i den, som stod honom när-

mast, och började under bugg och slag mylla in honom

i snön.

Den lilla skaran af pysar, jemnåriga med mig, sking-

grade sig ögonblickligt och tog till fötterna. De sprun-

go allt livad de förmådde, lemnande en af kamrater-

na i Jannes våld för att af honom misshandlas efter

behag.

Äfven jag hade tagit reträtten till förstugubron,

men der stannade jag, hejdad af den stackars gossens

jemmerrop.

Ehuru endast sex år, var jag både stark och vig,
|
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men ty värr allt utom modig. Det föreföll mig likväl^

som om jag icke uppförde mig rätt, då jag sprang ifrån

den, som fallit offer för Jannes elakhet. Det var något

inom mig, som sade, att jag borde hjelpa den öfvergifne.

Efter ett ögonblicks strid mellan min feghet och mitt

rättsmedvetande segrade det senare.

Med ett akrobatiskt språng var jag tillbaka på

stridsplatsen, men kom så, att jag bokstafligen föll öfver

Jannes rygg som en bomb, och det med en så häftig

törn, att han måste släppa det tag, han hade i sitt offers

linfärgade hår.

Ett ögonblick trillade Janne och jag om i snön. Jag

hade slagit mina fötter om hans hals och armarne om
hans ben, och sålunda rullade vi omkring till dess vi tör-

nade mot grindstolparne.

Under tiden hade den lille omklappade gossen be-

gifvit sig på flykten, skrikande och gråtande med
full hals, lemnande åt mig att reda mig bäst jag

kunde.

I det ögonblick, vi stötte emot grindstolparne släpp

te jag mitt tag om Jannes hals och ben, gjorde en kul-

lerbytta och var åter på benen, fast besluten att nu gno

in i vår stuga och slå dörren i lås efter mig; men det-

ta mitt uppsåt blef aldrig verkstäldt. Innan jag hade

kommit så långt, hade Janne hunnit fatt mig, och nu

började en jagt rundt om den lilla inhägnaden.

Jag, som aldrig oftare än då min far var hemma .

gjorde något bruk af min akrobatiska skicklighet, anli-

tade den nu för att frälsa mig från Jannes misshandlin-

gar, hvilka jag förutsåg skulle blifva riktigt grundliga,

om han finge tag i mig, efter som han vid en törn emot
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grindstolpen slagit sig tvärs öfver ansigtet, så att nä-

san flugit i blod.
|

För en åskådare borde det ha varit ett ganska egen-

domligt skådespel att se, huru jag voltigerade fram och

tillbaka undan min förföljare eller ock tog en sats och

hoppade öfver honom i samma ögonblick, som han huka-
|

de sig ned för att gripa tag i mig.

Länge kunde likväl icke denna jagt räcka, innan mina S

krafter blefvo uttömda. Efter att ha fortfarit ungefär

en halftimme, nedföll jag vid mitt sista språng öfver ^

stängslet, alldeles uttröttad, på andra sidan derom, utan ^

att förmå resa mig upp,

Hjertat bultade af ansträngning och förskräckelse.

Jag tillslöt ögonen och väntade att få känna Janne gri-

pa tag i mig. Ett par händer fattade mig också. De
liknade ett par skrufstäd, så hårdt slöto de min kropp

emellan sig, och en basstämma skrek till;

— Din byting! Har du slagit Janne, så att blodet

rinner, så skall du nu få hyra derför, det lofvar jag.

I
Mitt hjertas häftiga slag stannade, mitt blod blef

kallt af fasa. Jag befann mig omfattad af svarta

Stina.

Tanken på stryk och misshandling försvann, då jag

öppnade ögonen och fick se hennes mörka fysionomi grina

emot mig.

Min förskräckelse var så stor, att jag icke kände,

huru hon kramade mig, då hon höll mig högt upp i luf-

ten och ruskade om mig som en vante. För min tanke

stod endast den föreställningen, att det nu var slut med

mig. Att jag från menniska i nästa minut skulle förvand-

las till en ödla, groda eller något dylikt otäckt djur, det

fög jag för afgjordt, då,jag befann mig i hennes klor.
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mig, så att jag tyckte, att min fars koja stod med skor-

stenen nedåt, slängde hon mig till marken och grep tag

om min nacke. Nu väntade jag min förvandling; men i

stället lärde mig den smärta, som jag erfor, då en grof

käpp föll med ett kraftigt slag på min rygg, att jag

ännu icke var någon groda, utan en pilt, som man af-

strafFade med ett kok stryk. I fall jag blifvit undfäg-

nad med många dylika rapp, fruktar jag, att ryggen

strukit med. Jag erhöll likväl icke mer är tvenne; ty

{ det samma det andra träffade mig, ropade en röst åt

min plågoande:

— Håll upp, Stina, förstör ej pojken för mig; du be-

griper väl, hvilket kapital den bytingen kan blifva. Han

är ju vig som en katt,

Svarta Stina slungade mig ifrån sig i närmaste

drifva, der jag blef liggande orörlig.

Jag hade känt igen min fars röst, och det intryck,

den gjorde, var ungefär jemförligt med det, som man

skulle erfara, om man, ifrån att vara nära att qväfvas

af rök och trodde sig räddad, helt oförmodadt kastades

i en brinnande ugn.

På en lång stund hvarke» hörde eller såg jag, till

den grad hade förskräckelsen angripit mig. Plötsligt

kände jag en kall hand, som strök mig på pannan, och

en vänlig stämma hviskade;

— Hur är det med pysen? Hafva de slagit honom

mycket illa? Conny, kan du icke röra dig, icke se

på Paul, icke tala?

Och nu kände jag flägten af en varm andedrägt på
min kind, hvarefter någon helt varligt lyfte upp mig och

bar mig in i stugan.
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Jag hade fullt medvetande af allt detta. Jag hade ,1

mycket väl kunnat besvara Pauls ord och äfven öppna
|

mina ögon; men jag saknade mod dertill. Det föreföll

mig så tröstande att få hvila vid Pauls bröst, att slip- i

pa möta min fars ögon eller besvara hans frågor.

Paul lade mig ned på bänken i stugan. Han kysste

mig, och dervid föllo några tårar ned på min panna.

Detta rörde mig. Jag slog armarne om hans hals

och började storgråta. ^

Då min mor en stund derefter återkom från byn, ^

fann hon oss slutna i hvar andras armar.

Vid åsynen af Paul förstod hon, att mannen var

hemkommen. Den stackars qvinnan suckade.

Paul berättade henne i korthet, att då far och han

kommit nära Löfdungen, hade de fått se mig i fejd med

Janne. Paul hade velat skynda fram för att bistå

mig, men faderns starka hand hade fastnaglat honom

på stället. De blefvo åskådare af, huru jag genom min
;

vighet en lång stund höll min angripare på afstånd. Det
j

var först, när svarta Stina blandat sig i saken, som i

far skyndat fram och hindrat henne från att slå mig

förderfvad.

Min mor hade tagit mig på sina knän och smekte ^

och klappade mig, under det hennes tårar runno utför
|

kinderna.
|

Hon grät, men tyst, utan suckar eller snyftningar.

Det var den bittra smärtans stumma utgjutelse.

Jag lindade mina armar om hennes hals och sökte
j

trösta henne dermed, att det ej gjorde så fasligt ondt,

när svarta Stina slog mig. Naturligtvis tog jag for af-

gjordt, att hon grät öfver att jag blifvit slagen.
|
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Min mor aftorkade slutligen tårarne och sade, vänd

till Paul:

— Hvar är far?

— Han gick in till svarta Stina, svarade Paul.

Vid dessa ord började jag gallskrika; ty att fars

besök hos Stina kunde hafva något annat att betyda, än

att jag skulle till henne för att med de andra barnen,

som jag inbillade mig finnas der, stå på hufvudet, kunde

jag icke föreställa mig.

Endast med möda förmådde Paul och mor lugna

mig. När detta ändtligen lyckats, berättade Paul, att

far och han icke komrao hem ensamma, utan att de ha-

de sällskap med sig.

— Hvad menar du dermed? frågade mor.

— Ah kors, jag menar, att far gått i kompani med

en, som har markattor, en liten skolhäst och några hun-

dar. Det är en italienare, som heter Alphonso. Far och

han hafva redan gifvit representationer. Far har lärt

in Alphonsos dotter att dansa på hästen och så har far

uppträdt som pajazzo. Jag Far vefvat positivet och

sjungit mellan afdelningarna. Vi ha förtjenat bra med

pengar på sista tiden, så att jag köpt många böcker åt

Conny, som vi skola hafva roligt af till sammans, och

så har jag lagt mig till en fiol, och på den kan jag spe-

la några små bitar.

Mor satt tyst. Min nyfikenhet hade blifvit retad

af att få se apor och hundar, som dansade. Jag glömde

allt, som bedröfvat mig, för att göra frågor om f dessa

intressanta föremål.

— Hvar äro aporna och hundarne? sporde jag.

— De komma efter, svarade Paul. — Alphonso
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ville låta hästen hvila ett par timmar i staden, derför

äro vi här före dem.

— Ack, så roligt att få se hnndarne, som dansa!

utropade jag.

— Ah! Det får du kanske se mera än du vill, käre

Conny, inföll Paul. — Far och Alphonso ämna gifva re-

presentationer här, och då skall du nog hjelpa till, det

kan du vara säker på, stackars pys.

— Paul, det är väl icke så, att . .

.

Min stackars mor vågade icke fortsätta.

— Att Conny skall fram och visa sig. Jo, mor.

Just så är det, och det tjenar till intet att säga nej,

tilläde Paul och strök med sin långa hand på min mors.

— Det skulle endast reta far, som under senare tiden

blifvit riktigt grym, då han icke genast får sin vilja

fram.

Här afbröts samtalet af min far, som steg in i stu-

gan. Han måste kröka sig för att komma genom den

låga dörren, och sedan han frammumlat en hel massa

eder öfver det usla kyffet, vände han sig till mor:

— God dag, Annette. Hvar håller du hus, som

icke kan taga reda på pojken der? Hade jag ej kom-

mit, så hade väl Stina så syltat om honom, att det

vid det här laget endast varit slarfvor af hela kräket.

Svarta Stina är en qvinna^ som ej går af för hackor,

hon. En töcken hustru hade passat mig. Se så, ur

vägen, jag behöfver hvila mig.

Detta senare uttryck beledsagades af en rörelse med

foten, som om far ämnat att på detta sätt göra rent

hus på bänken.

Vi voro ögonblickligen ett långt stycke ifrån den

plats, på hvilken han ämnade slå sig ned. Sedan han
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sträckt ut sig i hela sin längd, med de af snöslask dry-

pande stöflarne på den renskurade bänken, stack han

händerna ned i fickan på sin ursprungligen svarta, men

nu gråbruna sammetsblus. När han åter drog upp han-

den, var den full af mynt. Han kastade dessa på bordet,

sägande

:

— Här är pengar, Annette; skaffa genast hit brän-

vin och laga bara, att jag får lefva godt, medan jag är

hemma, eljest skall jag hamra er alle samman. Fram ge-

nast med hvad du har, och låt pojken der löpa till kro-

gen. Jag behöfver mat och dryck, efter att ha gått två

mil; begriper du det, ditt kräk? Nå, rör på spelet.

Paul hade redan huggit ett par mynt och var i nä-

sta ögonblick på väg efter bränvin för att spara mig,

som var alldeles mörbultad.

Paul hade gått lika långt som far, men med den

skilnaden, att då denne ej hade något annat att bära

än bocken till positivet, bar den fjortonårige Paul det

tunga instrumentet på sin rygg, och likväl glömde han sin

trötthet, sin hunger och sina värkande ben för att bespa-

ra mig obehaget att behöfva hemta bränvin.

Jag reflekterade visserligen icke då öfver detta drag

af honom, men jag har gjort det sedan, då jag öfver-

tänkt, huru Paul, i det minsta som i det största, alltid

glömde sig sjelf för att undandraga mig en plåga.

KAPITLET.

Alphonso, med sin lilla skolhäst, sina markattor, apor,

hundar och dotter, hade ganska riktigt kommit efter till

Fositivspciarens Son. 2
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Löfdungen och blifvit inlogerad hos oss. Hästen hade
fått sitt stall i den bod, der min mor förvarade brän-

sle; apor, markattor, hundar, män och barn inqvartera-

des i stugan hos min stackars mor.

Redan dagen efter sin ankomst hem återtog min

far sin undervisning med mig. Jag hade nu en kamrat

i denna tortyr, och denna kamrat var Alphonsos tioåri-

ga dotter.

Vi lärde oss förunderliga saker, Antonia — eller

rättare Tonia — och jag.

Huru mänga qväfda suckar af smärta, dessa lektio-

ner kostade oss, stackars barn, huru mången undertryckt

klagan, vi inom oss gömde, vore svårt att omtala. Vi

vågade icke gråta, icke beklaga oss, då man lärde oss ^

att på ett smärtsamt sätt förvrida vår kropp, emedan

minsta ljud från våra läppar skulle satt oss i beröring

med fars piska.

Min mors lilla putsade stuga, der hon och jag lef- .

vat så stilla och fridfullt, när vi varit allena, var nu för-

vandlad till en osnygg håla, hvarest Alphonso dresse- i

rade sina hundar, markattor och apor, under det far gaf i

mig och Tonia lektioner.

I slutet af April var det beslutadt, att den första :

representationen skulle gifvas. Det skulle blifva tre

sådana,
;

En stor lada förvandlades till cirkus, och der skul-
,

le Tonia och jag uppträda inför ortens notabiliteter och
j

bönder, Tonia till häst och jag såsom akrobat.

Minnet af den dagen står lifligt för min själ.

Kort före representationen höll min far följande tal

till mig

;

“ Hör på, Conny, om du misslyckas i afton, och
,
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icke riktigt utför ^^dina konststycken^^, så blir det så

mycket smörj af, att du kan liafva godt deraf för hela

lifvet. Du kommer då att göra bekantskap med piskan,

det kan du lita på.

Jag ryste vid denna förskräckliga hotelse.

Iklädd en upplagad och bräcklig, tegelfärgad trikå

och en kort tunik af röda trasor, utbroderad med svartna-

de guldpaljetter, afvaktade jag det ögonblick, då Tonia

slutat, och jag skulle in. Jag hackade tänderna af köld

och förskräckelse.

Min mor höll mig insvept i en schal och var så

blek, att hon såg ut, som om hon icke egt en droppe

blod qvar i sina ådror.

Tonia och den lilla skolhästen lemnade banan, och

nu tog min far mig vid handen.

I defc ögonblick, då jag trädde in på skådebanan,

hade jag glömt alla de vackra saker, jag skulle utföra.

Allt sammans gick omkring för mig, och under några

sekunder föreföll det mig som om den främsta bänken, på

hvilken länsmannen med sin familj och de öfriga herr-

skaperna sutto, hoppade upp och ned, och de bakom dem

stående bönderna stupade kullerbytta öfver dem. Jag

grep ett hårdt tag om min fars hand, rädd att sjelf stu-

pa på näsan.

Far sade något, hvad det var, hörde jag icke, men
att hans hand släppte min, kände jag till min fasa.

I det samma ropade en röst, hvilken kom från den

gapande bondhopen:
—

- Nej, se på den då! Se på positivspelarens pojke,

så han ser ut! Han skall fram och visa sig, kan tän-

ka. Nej, tack vackert, då blir det bara uselhet af. Ge
ut pengar för att se en töcken der!
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Jag hade igenkänt Jannes förhatliga étämrna. :

Ehuru jag alldeles icke egde någon ärelystnad så-

som konstnär retade dock hans ord min barnsliga få-

fänga, och utan att afvakta min fars tillsägelse, störtade

jag mig på hufvudet, hjulade, gick pä händerna och Gud 1

vet hvad jag icke gjorde. i

Jag gick på af alla krafter för att förbluffa Janne ^

med min skicklighet.
^

Sedan sista sammandrabbningen hade jag ett djupt

agg till honom. Jag hvarken hörde eller såg. Jag

tänkte icke mera på fars piska; jag gaf icke akt på \

hans ord; jag utförde den ena produktionen efter den

andra, häsjande och flåsande af ansträngning, till dess i

jag genomgått hela listan. Man applåderade mig, och

jag skulle sätta kronan på verket genom det sista och

svåraste af mina konststycken, då just i detta ögonblick *

ett föremål slungades i ansigtet på mig, hvaraf jag er-
]

höll ett så våldsamt slag, att jag högt skrikande tumla-
|

de baklänges, med blodet rinnande från mun och näsa.

Min far tog upp mig och bar mig ut från platsen för

mina triumfer.

Jag skrek som en gast, fullt öfvertygad att min si-

sta stund var kommen.

Bland åskådarne var ett fasligt - allarm. Man svor,

man grälade, man skrek, och midt i detta tumult hördes

länsmannens dundrande stämma.

Jannes och svarta Stinas namn nämdes under ho-

telser af de uppretade bönderna. Detta uppfångade jag

trots rnina smärtor.

Far hade, så fort han öfverlemnat mig i mors vård,

begifvit sig tillbaka in i ladan för att taga noga reda

på, hvem som kastat stenen.
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Så började, och jag kan gerna säga slutade, min

konstnärsbana.

^REDJE Ki^PlTLET.

Under loppet af ett par dygn låg jag der med mitt

svullna verkande ansigte. Fru Wrikter, länsmannens

hustru, kom samma afton, olyckan skedde^ in till oss

och gaf mor några råd, hvarigenom mina plågor skalle

mildras.

Janne lär haft länsmannen att 4acka för, att han

icke blef genompiskad af bönderna, hvilka varit alldeles

ursinniga på honom, för att han kastat sten på mig.

Men om han blef befriad från våldsamheten af bönder-

na, fick han deremot en enskild afstraffning af läns-

mannen^ som tog honom hem med sig.

Detta berättade mig Paul.

Svarta Stina hade dagen derefter mött Paul och då

knutit handen åt honom, sägande med ilska:

— Nog skall ni, ert kringstrykande följe, få igen

de slag, som länsmannen gifvit Janne, och det på ett

sätt, att ni också får med honom att skaffa, det lof-

var jag.

Emellertid gåfvo far och Alphonso ett par dagar

derefter en ny representation, af hvilken de hade gan-

ska god behållning.

På qvällen, sedan den var slut, och de båda kom-

panjonerna begifvit sig till krogen för att göra sig en

glad afton, satt Tonia hopkrupen vid spiseln, der en

munter brasa brann.
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Mor var sysselsatt med att tillreda vår aftonmåltid. 3

Paul hade kastat sig ned på bänken och sjöng en mun-
|

ter visa för mig.
jj

När Paul slutat sin sång, sade han, vänd till Tonia: |

— Hvad går åt dig, kära barn? Du är så tyst, du, i

som eljest brukar vara så glad. J

— Ack, jag tänkte på, att vi i morgon skola flytta
j

ifrån er och till den der svarta qvinnan! svarade Tonia. 9

— Då blir det nog andra dagar för mig, än jag haft i

under denna sista tid. Ni har allt varit snäll emot mig,
|

ni, mor. J

— Tok prat, inföll min mor, — hvarför skulle ni
j

flytta till svarta Stina? \

— Det borde jag icke sqvallra om, för se, får far |

veta, att jag har reda derpå, så blir det stryk af. Han 1

är elak för sju, när han blir arg.
\

Flickan tittade förskräckt åt dörren och fortfor halft
i

hviskande :
'

— Nu äro de på krogen. Hu, så ruskigt det är på \

krogarne ! i

Hon drog igen den lilla urtvättade och trasiga
|

halsduken, som skylde hennes skuldror, och stirrade åter
|

i elden.
j— Tonia skall säga mig, hur hon fått veta, att
|

ni skola flytta, sade mor efter en stund och klappade \

flickan, — Kanske jag kan ställa så till, att dti får

stanna här. i

— Det kan ni icke, mor; men det är det samma, ^

jag kan nog tala om, hvad jag hörde; ni får ändå veta
;

det i morgon.

Tonia fattade om min mors arm och drog henne

ned till sig, sägande med låg röst:
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— I går afton, då far och jag voro der nere i la-

dan, kom den der svarta Stina smygande in till oss.

Hon ville tala vid far, sa’ hon, och jag visades ut. Men

se, den som stannade och lyssnade vid baksidan af la-

dan, det var jag. I början hörde jag ej, hvad de sade,

men till slut fick jag reda på, att positiv-Fredrik, er

man, bedrog min far på pengar, att han stoppade allt

sammans i sin egen ficka, då far borde ha det mesta. Far

blef mycket arg, och så öfverlade de, sedan far lofvat

att skilja sig vid Fredrik och i stället ^slå sig i hop

med den svarta, otäcka menniskan. I morgon skall far

taga in hos henne
;
men först skulle far och Fredrik de-

la pengarne, de förtjenat, och Stina rådde far att stäl-

la så att det skedde på krogen. Hu, hvad jag är rädd!

tilläde Tonia och tittade sig ängsligt omkring i rummet.

En af hundarne kom fram och slickade den lilla han-

den, liksom hade han velat lugna henne.

— Rädd, och för hvad? inföll Paul muntert. — Du,

Tonia, måtte väl hafva sett nog af kroggräl för att icke

vara rädd för sådant och så mycket kan jag säga dig,

att icke får Alphonso så mycket som en vitten mer än

han skall ha af far. Om de supa och gräla i afton, så äro

de dess bättre vänner i morgon. Skiljas göra de icke.

Jag ville just veta, hur far din skulle få musik utan

vårt positiv, och hvem som sedan skulle lära dig göra

krumsprång på hästryggen^ om icke far vore. Kan-
ske svarta Stina skulle göra det? Nej, det blir allt

stopp med den saken. Hon kan icke så mycket som så

i dylika saker, försäkrade Paul, i det han strök med den

ena flata handen öfver den andra. — Nog kan hon vara

lärmästare i andra konster,* men icke i dem, som far



32

kan. Slå du bort alla sådana tankar, och om du lofvar

att se glad ut, skall jag sjunga en visa för dig.

Paul sjöng en sång, under det man satte fram qvälls-

varden. Mor såg orolig ut, hvilket alldeles icke hindra-

de Tonia och Paul ifrån att äta hennes välling med
strykande matlust.

Sedan de förtärt den, kröpo de till sängs, och snart

sof jag, oaktadt mitt hufvud ännu värkte, barndomens

djupa sömn.

Nattens mörker var utbredt öfver jorden, då vi

helt plötsligt väcktes af ett häftigt bultande på förs tu*

gudörren.

Jag slog förskräckt upp ögonen. Ljus brann ännu

i vår stuga. Mor hade ej gått till hvila. Hon skynda-

de att draga ifrån bommen, med hvilken den yttre dör-

ren var stängd.

Paul hade störtat ur sin bädd och stod vid hennes

sida i samma ögonblick, dörren gick upp. Jag och To-

nia hade satt oss upp. Oredigt hörde jag någon der ute

uttala orden ^^slagsmål^, ^^knifsting^^, ^^dödligt sårad^.

Min mor uppgaf ett genomträngande skri och rusade ut

i den morka natten.

Jag, som i allmänhet saknade allt mod och skrämdes

af det minsta, började ropa på hjelp men utan att nå-

gon brydde sig derom.

Paul och mor hade sprungit sin .väg, lemnande dör-

ren öppen efter sig, så att en kall luftström rusade in

i stugan och släckte den nedbrunna talgdanken. Vi blef-

vo härigenom lemnade i mörkret.

Tonia och jag kröpo till hvar andra, och då jag

icke med mina rop lyckade^ återkalla hvarken mor eller
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Paul, tystnade jag tvärt och lindade mina armar om
Tonia, som var hela fyra åren äldre än jag.

— De ha slagits om pengarne och det med knif,

yttrade Tonia slutligen. — Hu> så hemskt, Conny! En
af dem är död. Hvad jag fryser! . . . Om det vore far!

. . ., Så ondt det gör i bröstet . . . men det är kanske din

far . . .
jag är så rädd, Conny.

— Och jag med, stammade jag, och vi började båda

gråta.

Den korta vårnatten aflöstes af daggryningen. Allt

fortfor att vara så tyst, så graflikt omkring oss; hvar-

ken Paul eller mor kom åter, och icke heller infann sig

någon annan lefvande varelse.

Vi sutto hopkrupna pä vår halmbädd, och ingen

af oss vågade lemna den för att tillsluta dörren. Den
kalla vårluften hade kylt ut stugan och förstelnat vå-

ra lemmar; men vi förblefvo ändå orörliga.

Högt stod solen på himlen, då tunga och långsam-

ma steg nalkades. De stannade ett ögonblick pä förstu-

guhron, och derefter inträdde den trötta vandrerskan.

Det var min mor och ändå ej hon. Hennes blick var

så underlig, och hela hennes utseende så förändradt, att

hon skrämde mig.

Hon tillslöt dörren efter sig och gick derpä, utan

att kasta ögonen på oss, fram till spiseln, mumlande för

sig sjelf:

— En mördares hustru ! En mördare, en mördare !

Hvarken Tonia eller jag hade mod att tilltala hen-

ne. Hon stirrade så besynnerligt framför sig. Några

minuter förflöto så, då dörren åter öppnades, och fru

Wnkter inträdde, åtföljd af Paul,
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Hvad som sedan föreföll, står icke klart för mitt
;

minne. Att min mor på något sätt var sjuk, att man
|

tog upp ådern på henne och lade henne till sängs, detta
|

är endast helt dunkla minnen. 1

Samma dag, min mor på morgonen kom hem, in- '4

sjuknade så väl Tonia som jag, troligen i följd af för- 1

kylning. i

Tonia var endast sjuk några dagar; men jag låg i
j

flere veckor, ett rof för en elakartad feber och utan nå- J

got medvetande af hvad som passerade omkring mig. j

Då jag slutligen blef bättre och kunde uppfatta,
j

hvad som föreföll, funnos i stugan ej flere än Paul och
|

jag. Min första fråga var efter mor. Paul svarade i
\

sorgsen ton, att hon var borta, och att jag aldrig mera 1

skulle återse henne. Hon var död.

Död! Då Paul uttalade detta ord, kunde jag ej fat-

ta det. Jag förstod icke, huru det var möjligt, att jag i

icke mera skulle få återse min mor^ och likväl lärde mig j

ödet snart begripa, att så var. Hon kom icke jmera åter.
j

Hon var och förblef borta.
|

Någon tid förflöt, hvarefter jag åter gjorde en frå-
,

ga. Den rörde min far.

— Käre Conny, svarade Paul, — det har gått, som

det vanligen går med hans gelikar: han har slutat

olyckligt.

— Ar han också död? inföll jag, erinrande mig den ?

der hemska natten.
,j

— Ah, om han bara vore död, då gick det väl an;

men det är något mycket, mycket värre. Han har sut-
^

tit i fängelse. Du mins väl, stackars pys, den der nat-
|

ten, då man kom och bultade på hos oss. Far och Al-
j
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phonso hade då råkat i gräl öfver delningen af pengar-

ne. Alphonso ville blott gifva far en fjerdedel af för-

tjensten. Frän gräl kommo de i slagsmål. Far grep

en knif och stötte ned Alphonso . .

.

— Och sedan, sedan? utropade jag.

— Sedan kom länsmannen, och far blef häktad. Tin-

get stod veckan derpå, och så blef han dömd och skulle

föras till länshäktet.

— Blef han dömd till häkte? inföll jag.

— Ah nej, till halshuggning; men dagen före den,

då han skulle transporteras till afrättsplatsen, fann man

honom död i fängelset. Han hade hängt sig för att und-

gå allt straff.

Jag begrep icke särdeles mycket, men tillräckligt

för att förstå, att far, om han lefvat, varit lika med

Fransson eller svarta Stinas halshuggne man.

Ater förgingo dagar, som jag icke har något min-

ne af. Den ene var den andre lik, utan att något af-

brott inträffade. Paul och jag sade icke många ord.

Han satt tyst och läste, och jag låg helt stilla i min

säng. Om middagarne kom länsmannens piga eller ock

Pehr Pehrsons hustru med mat till oss. Ett par gånger

var det äfven bud från prostens, som medförde mat. El-

jest sågo vi ej någon menniska. Paul gick aldrig ut.

Om aftnarne spelade han på sin fiol och om om dagarne

läste han. En gång frågade jag efter Tonia.

— Henne har Pehr Pehrsons upptagit, svarade Paul.

— Och svarta Stina är väl lika otäck?

— Jag har icke sett henne sedan den natten, då

mor och jag sprungo till krogen, der slagsmålet egt rum.

När hon fick se mor, ropade hon åt henne: ^^Nu har ni
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fått betalt för att Janne fick stryk. Er man ska’ mi-

sta knoppen, alldeles som Barsk, och sedan får ni nö-

ja er med, att bj^^ns folk pekar fingret åt mördarbyket.^^

Af länsmans, fortfor Paul, — har jag hört, att hon och

Janne gått till Gefie.

Jag andades lättare. Tanken på Janne och svarta

Stina hade mycket oroat mig.

När jag blef frisk, höll Paul mig ändå instängd

och ville alldeles icke tillåta mig gå utom stugudörren,

ehuru jag var fullkomligt återstäld. En dag sade Paul

åt mig

:

— Conny, vi kunna icke stanna här; folket tycker

icke rätt väl om mördares barn, utan man pekar fingret

åt oss. Vi skola derför begifva oss härifrån och försö-

ka förtjena vårt uppehälle, så att du kan få lära något,

såsom mor önskade. Stugan här kunna vi icke sälja;

ty mor sade på sin dödsbädd, att vi skulle behålla den.

Kanske komma vi åter en vacker dag, och då är den

bra att ha. Nu begifva vi oss af i morgon och det helt

tidigt; ty svarta Stina har kommit hem i går afton,

ocli hon har ej något godt öga till hvarken dig eller

mig.

Vid underrättelsen att Stina var återkommen saix-

nade jag all lust att dröja till morgonen, utan började

bedja Paul, att vi skulle anträda vår vandring redan

de^bna dag.

Han lät icke länge bedja sig, utan lade genast i

hop de saker, vi skulle hafva med oss, stoppade fickorna

fulla af det lilla munförråd, vi egde, sprang bort till

länsmannen, och när han kom åter, tog han positivet på

ryggen, sin fiol under armen och gaf åt mig att bära
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det lilla klädkuytet, livarefter positivspelarens båda sö-

ner begåfvo sig ut i verlden för att förtjena sitt bröd.

Det var vid middagstiden och pä slutet af somma-

ren, då vi sade farväl åt Skärparby. Solen sken så vän-

ligt ned på våra hufvuden, liksom hade hon i de för-

äldralösas bröst velat ingifva hopp och förtröstan.

Jag var epdast sex och ett halft år, och den fjor-

tonärige Paul utgjorde mitt enda stöd i lifvet.

Mitt sinne var gladt, så gladt, som det icke varifc

på länge. Jag tyckte, att allt förändrat gestalt och ut-

seende, sedan jag fick vända ryggen åt Skärparby och

vandra ut i verlden till alla dessa städer, hvilka Paul

så ofta beskrifvit.

Jag tänkte också oafbrutet med glädje på all den

härlighet, jag skulle få se. •

Pör mig syntes framtiden så leende, och det nya,

det obekanta log emot mig så lockande, att jag alldeles

glömde det sorgliga, som passerat och hvilket låg mig

så nära.

Lyckliga ålder, då sorgen bleknar för det minsta

solljus

!

Då vi vandrat ungefär en fjerdedels mil och kom-

liit till en vacker skogsbacke, satte Paul ned sitt posi-

tiv. Här skulle vi rasta,

— Vi hafva nu gått fjerdedelen af den väg, vi må-

ste vandra i dag, sade Paul. — Ar du trött?

— Så tokigt du talar! svarade jag. — Ah nej, jag

orkar nog gå tio gånger så långt.

— Det var dugtigt taladt af dig, din lilla pys, sa-

de Paul och log helt sorglöst, så, som han icke smålett

sedan mordet på Alphoaso. —• Vet du hvad, Conny, det

ser ut, som ora vår vandring blefve lycklig. Solen ski-
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Der så vänligt, och det är ett godt tecken; men nu skall

du höra på ett klokt ord af mig, du lille lergök^ och

det är^ att vi göra häst i att lemna sorgen qvar i den-

na backe. Det som varit, tänka vi ej mera på. Det har

nu en gång händt och kan icke ändras. Hvad båtar dä

att sörja?

Paul började gräfva en grop, så stor som en tvär-

hand, och lade ned nyckeln till vår stuga i den hvaref-

ter han åter fylde igen den, och det så omsorgsfullt, att

man ej kunde upptäcka, att den blifvit gräfd. När det-

ta var gjordt, sade han med en egendomlig blandning af

skämt och allvar:

— Ligg der du i ro, och med dig allt ledsamt, som

timat. Icke blir det i brädkastet, du kommer att lemna

din graf, du nyckel till våra föräldrars sorgliga bostad.

Vi hvilade derefter en stund och fortsatte sedan vår

vandring. Paul gnolade på en visa, och jag sladdrade,

som barn bruka göra, då de äro vid friskt mod.

Mot aftonen kommo vi till en gästgifvargård, der

vi skulle taga natth'erberge. Utanför hållstugan sto-

do några sysslolösa bönder språkande. Då de fingo

sigte på oss, som skulle passera förbi dem, drogo de sig

åt sidan, och en af dem yttrade:

— Der ha vi positiv-Fredriks Pålle. Hvart skall

pojken taga vägen? De tåla väl ej vid att se mördar-

byket der borta i Skärparby, derför ha de kört af med

ungarne.

Paul låtsade ej höra, hvad den långe bonden sade,

utan aftog mössan, då han gick om honom, sägande:

— God qväll, Anders.

Jag hade blickat upp till Paul och märkt, att han

var blek.
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Bönderna besvarade ej Pauls helsning utan gingo

sin väg, och vi trädde in i hållstugan. Den var tom.

Innanför disken satt en fetlagd och storväxt qvinna

med ett utseende, som påminde om den vanliga uplands-

typen. Hon kastade en hastig blick på oss och ut-

ropade:

— Hå, kors, jag tror, det är Pålle! Nå, hur lefver

verlden med dig, nu sedan far din hängt sig? Han var

just en riktig galgfogel. Jag sa’ alltid om’en, att han

aldrig skulle sluta som en ärlig menniska. Ja^ ni ä’

riktiga skojare der borta i Skärparby, och far din, han

var den argaste af dem, för si, att vara både tjuf och

mördare, det är allt nog, att en kan bli rädd för så’nt

der kringstrykande pack som ni. En evig skam ,var

det, att far din undgick galgen, för' den var han mogen

för och . . .

— Nu är det slut med den visan, skall jag säga,

inföll Paul och slog sin knutna hand i disken. — Skäll

ni på far så mycket ni vill, men icke så jag hör det,

för se, det tål jag icke. Gif mig nu ett rum åt gossen

här, och mat och öl vill jag ha för oss båda.

— Vill du! skrek qvinnan och såg argt på Paul.

— Men jag vill icke gifva något rum eller någon mat

åt slika mördarungar utan att få pengar i förskott,

ska’ jag säga. Ni ha kanske ingenting att betala med,

och jag ger ej kredit åt tockua som ni.

— Hur mycket skall ni ha för rum öfver natten och

mat i afton? frågade Paul och såg qvinnan stadigt i

ögonen.

Hvad Pauls ansigte uttryckte, kunde jag icke fatta

der jag stod förskräckt och darrande bakom honom, hål-
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lande honom i rockskörtet; men det vissa är, att qvin-

nan vände bort hufvudet och svarade i alldeles förän-

drad ton:

— At och sof här öfver natten, så ska’ jag sedan

säga, hvad det kostar. Jag ville bara veta, om du ha-

de pengar eller ej.

— Gör sak samma, hvad ni ville, mor, inföll Paul,

— efter jag nu vill betala först, eljest gå vi ett stycke

till i afton.

Qvinnan sade priset, och Paul tog upp en gammal

röd silkesnäsduk, i hvars ena hörn han hade några silf-

vermynt, af hvilka han betalade, hvad hon begärde.

Derefter infördes vi i en liten sidokammare.

Då vi blifvit ensamma, satte sig Paul ned på sitt

positiv och lät hufvudet sjunka mot bröstet. Det före-

föll som om han gråtit.

Jag kröp upp på en stol, stödde armbågarne emot

bordet och hakan i ,händerna, och betraktade Paul.

Gästgifverskans ord om vår far hade, utan att jag

kunde reda det, gjort ett pinsamt intryck. Benämnin-

gen ^mördarungar‘^ återljöd hemskt i mina öron och

blåste bort all den glädje, som fylt min själ under van-

dringen. Jag kände instinktlikt, att det häftade vid

oss något af vår faders skuld, som gjorde, att menni-

skorna med förakt blickade på hans barn.

Medvetandet af att vara så godt som brännmärkt

för hela lifvet vaknade helt oredigt i min själ. Jag

kände, att min faders arf var en missdådares, och att

hans vanära skulle följa mig lika troget, som ädlingens

förgångna bragder kasta sitt återsken på hans ättlingar.

Jag var en vanryktets son.

En hvar vet, huru ömtåliga barn äro för allt, som
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liknar förakt. Instinkten såras deraf lika djupt, som

vid mognare år det klara medvetandet af förödmjukel-

sen. Det var också för mig ett bittert ögonblick, och

så mycket bittrare, som hvad jag erfor var dunkelt och

således icke kunde bortresonneras. Jag egde ej någon

lindring för min smärta i förståndet, ej någon tröst af

tanken att i framtiden genom eget värde kunna aftvå

den skuld, jag fått i arf; jag egde blott kännedom af

den skymf, som ordet ^^mördarungar^^ innebar.

Upptagna af våra egna intryck, sutto Paul och jag

tysta. Jag var barn och följaktligen egoist. Hvad jag

sjelf erfor, sysselsatte således hela min själ, utan att

jag egnade någon uppmärksamhet åt Paul.

Efter en stund inträdde gästgifverskan med mat och

öl. Hon satte fram det på bordet och blickade i förbi-

gående på Paul, som förblef i oförändrad ställning.

— Hör på, Pålle, sade hon, — ni tog mina ord

nog illa. Nog vet ni, att jag alltid tyckt om er och

ansett er vara en bra och hederlig gosse, men se, ni

vet ock att ...

-- Tyst, mor, jag vet mycket, jag, som ni icke be-

höfver slamra om, inföll Paul häftigt. — Gå nu er väg,

ni har gjort nog med förargelse i dag.

Paul reste sig upp, och gästgifverskan gick, mum-

lande en hel ramsa af ord, som icke just tolkade någon

särdeles stor vänlighet, utan bevisade, att hon fann Pauls

uppförande i högsta grad opassande, för hvilket denne

likväl icke tycktes det minsta känslig.

Han tog nyckeln ur dörren och tillslöt den efter

henne. När han derefter vände sig mot mig, hade hans

drag återtagit sitt ursprungliga sorglösa uttryck, och

han sade med ett uppmuntrande leende;
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— Hvad nu, Conny, sitter du der och hänger huf-

vud? Nej, pys, det duger icke. Bort med alla dumma
tankar, för nu skola vi äta, och sedan vi sofvit här öfver

natten, draga vi hädan. Verlden är stor, vi äro unga,

och om ej allt sätter sig på tvären, så skola vi nog få

det bra med tiden.

Han strök luggen ur pannan på mig och log så vän-

ligt; men oaktadt detta leende hade jag icke sinne för

något annat än min egen nedslagenhet. Mitt svar blef

ett vresigt afslag på hans inbjudning, att vi skulle äta.

Jag var icke hungrig, jag var icke sömnig, jag ville sit-

ta som jag satt.

— livad, utbrast Paul, — ärpysenelak? Då går jag

ut i hållstugan och lemnar dig allena, för snäll skall du va-

ra, annars tycker jag ej om dig.

— Jag är icke elak, Paul, inföll jag och började

gråta.

Mina tårar hade i alla tider varit något, som Paul

icke kunnat uthärda. Han tog mig nu också på sina

knän, smekte och jollrade med mig; men jag bara grät.

Gud vet, om det ej låg lika mycken harm som smär-

ta i den känsla, gästgifverskans ord uppväckt.

— Conny, hvad är det åt dig? sade Paul slutligen.

— Ha käringens ord gjort dig ledsen? Bry dig icke om
dem; de äro blott elak ugglalåt, och icke få vi vara

så ömtåliga, vi sämre folks barn. Vi måste tåla mera

än det, skall du tro, och detta får du allt erfara, när

du blir så gammal som jag. Bort nu med tårarne. Jag

bryr mig icke om hvad de säga; det gjorde mig bara

ondt att du skulle höra det. Jag ville icke, att du så

snart skulle få kännas vid hvad onda ord förmå; men

nu är nog taladt om den saken, och vi tänka icke mera
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på den. Vi ha ingenting, det är sant! Låt oss derför

bevara vårt glada lynne och våra skuldfria hjertan. ^^Bort

allt, hvad oro gör,^^ sjöng Paul och slog i ett glas öl åt

mig.

Derefter talade han om allt vackert, som jag skulle

få se, och huru roligt vi skulle få, till dess jag fann för

godt att gripa verket an och smaka på maten.

När jag en gång var i farten dermed, gick det som

af sig sjelft att förtära gästgifverskans anrättningar.

Min försvunna aptit återkom och med den min flydda

munterhet. Barnets sorger äro merendels strömoln, hvil-

ka fly lika hastigt, som de uppkomma.

När vi slutat vår måltid, var intrycket af gästgif-

verskans ord försvunnet, och jag somnade och drömde

om stora städer och granna byggnader.

Tidigt på morgonen väckte Paul mig, och innan

man ännu var i rörelse på .gästgifvargården, lemnade vi

den.

Tvenne dagar derefter inmarscherade vi i Upsala.

Det var den första stad, jag såg.

Jag gapade helt förblufi‘ad på de stora husen, jag

stannade alldeles slagen af häpnad vid butikfönstren, jag

gallskrek af förtjusning vid åsynen af kyrkan, och så-

lunda fäste jag ovilkorligen uppmärksamheten vid oss.

Några gatpojkar, som gingo förbi, ropade åt Pålle:

— Nej, se sångarn Pålle. Hvar har du gjort af pap-

pa din? Jag tror, han gått och rakat sig.

Dessa mer eller mindre uppbyggliga helsningar hal-

kade förbi mina öron, så upptagen var jag af allt det

förunderliga, jag såg.

Paul påskyndade likväl sin gång oaktadt mitt mot-

stånd och vek tvärt af från stora gatan in på en min-
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dre, då han fick böra tonerna från ett annat positiv. Vi
fortsatte vägen, till dess vi kommo till en af de mest

aflägsna gatorna i staden, der han stannade utanför ett

helt litet, rödmåladt hus. Här bultade han på den stäng-

da porten, som snart öppnades af ea flicka om tio eller

elfva år, snyggt, men ytterst tarfligt klädd. Kinderna

voro rosiga, ögonen blå och håret guldgult. Det var ett

af dessa friska barnansigten, som fröjda själen och för-

nöja ögat.

— Ah, är det icke Pälle! utropade hon. — Nå
hvad mormor skall bli glad, då hon får se dig. Vi ha

gråtit så bittert öfver dig, och vi trodde, att vi al-

drig mera skulle råka dig; men hvem är det, som du har

med dig?

— Bror min, Hanna lilla. Nå, hur lefver verlden

med er nu för tiden?

— Bra, men kom fort in till mormor.

Hanna förde oss in i ett stort, snyggt, men ytterst

tarfligt möbleradt rum. Det påminde mycket om vår

stuga de tider, då vår mor och jag voro ensamma der.

Då jag inträdde, tänkte jag ofrivilligt på den älskade

döda, och jag hade nog börjat gråta, om ej Hannä i

det samma fattat tag i mig och dragit mig fram till en

äldre qvinna, som stod och strök.

— Mormor, Pålle är här! Han har den här gossen

med sig, och det skall vara hans bror, utropade Hanna.

— Se, mormor, en så vacker gosse hans bror är.

Qvinnan vände sitt ansigte emot oss. Det var nnldt

som en vårdag. Hon såg ned till mig med vänliga ögon,

klappade mig på hufvudet och sade några ord. Jag min-

nes dem icke, men väl, att de gjorde helt godt in i sjä-

len. Hon yttrade till Paul ett hjertligt välkommen.
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Hanna tog mig helt och hållet om hand. Mormor,

eller rättare moster Grönqvist, som Paal kallade henne,

hade mycket att tala med Paul om.

Några dagar stannade vi i detta fattiga, men lugna

hem. Moster Grönqvist födde sig med tvätt och var

träget sysselsatt hela dagen igenom. Hanna fick således

i uppdrag att gå omkriog i staden med mig, så att jag

skulle få se dess märkvärdigheter.

Paul vandrade också ut, åtföljd af sitt positiv. Han
sjöng på alla gator och torg; men han ville icke hafva

mig med sig, af hvilket jag kände mig mycket förnär-

mad. Jag tröstade mig likväl med Hannas sällskap, och

de dagar, vi stannade i staden, voro för mig ganska glada.

Så nalkades den dagen, då vi med ångbåt skulle gå

till Stockholm.

Qvällen förut, det var en söndagsafton, sutto vi hos

moster Grönqvist och åto qvällsvard.

Under tiden betraktade moster Grönqvist mig litet

emellan.

— Nu är det tid att säga ett klokt ord. Låt höra,

Paul, hur tänker du ställa för kräket här? sade hon och

klappade mig på kinden. — Vill väl icke tro, att du äm-

nar låta honom gå och vefva positivet?

— Ah nej, det är icke meningen. Jag skall söka

få honom i skola der uppe i Stockholm, svarade Paul.

— Och då vänder du dig till pastor Bern kan jag

tänka. Rätt så. Nu till en annan sak: hvar skolen I bo?

— Hos jungfru Lovisa, tänkte jag, sade Paul.

— Hos syster min, inföll moster Grönqvist och fun-

derade en stund. — Ah ja, det kan gå för sig. Visst

är Lova barsk af sig och icke just särdeles hjertnupen-

men en reel och ordentlig meuniska är hon och skall nog
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hålla Conny snygg, det är utom all fråga. Nu kommer I

likväl det vigtigaste: hvaraf skolen I lefva?
|— Af positivet och min strupe, moster lilla, inföll i

Paul skrattande. — Man tycker om mig på Stockholms

gator, och då det nu ej fins någon, som super upp in-
||

komsterna, så skola de väl räcka till; dessutom så . .
.

|

Paul tystnade och såg leende på moster Grönqvist.
|— Nå vidare, sjung ut. Skulle du kanske ha nå- ^

gon, som vill draga försorg om Conny? j

— Visst icke, han får allt nöja sig med, att jag gör il

det; men då mor låg på sitt yttersta, sade hon till mig,
|

att hon spart i hop en liten penning åt Conny, som skul- f

le bli en hjelp, så att han kunde få lära något. Hon ]

dog utan att hinna meddela mig hvar penningarne voro -i

gömda, och jag måste genomsöka hela stugan för att fin-.j

na dem. Slutligen träffade jag på den här silkesnäsdu-
1

ken, insydd i en af kuddarne.
j

Paul tog upp duken.
||— Summan, som den innehöll, var visserligen icke

stor, sade han, — endast 20 riksdaler; men det var dock ’

något. Jemte pengarne innehöll den äfven dessa saker.
,

Han tog upp en bred guldring, moderns vigselring,

som hon troligen gömt, för att mannen icke skulle taga
'

den från henne, ett par gammalmodiga guldörringar och

en stor silfverklocka, sådan som nu mera henämnes ^rof-
j

vä^^ 'i

— Ja så, det der var allt, sade moster Grönqvist.^

— Nå, nå, bättre något än intet. Ringen skall du göm-

ma, för si, det är som det kan att sälja dylika ringar. J

Godt att veta, det ni icke komma tomhändta till Stock-

holm. I

— Långt derifrån. Jag har dessutom under de da-
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gar, jag varit här, sjungit i hop så pass^ att vi för de

slantarne göra resan härifrån, så nog blir det bra, ba-

ra vi komma oss i ordning.

— Och du sjelf tänker förblifva gatsångare?

— Ja visst.

— Du hade likväl en gång andra tankar.

— Då var jag barn och visste ej, hvad jag nu vet,

nemligen^ att hvad man är, det bör man förblifva, kära

moster.

— Hur går det med fiolen då?

— Den får följa med. Och nu skola vi ha oss en

sång på maten.

Paul började sjunga :

^^Hvad båtar att sörja,* hvad båtar att grubbla?^

Morgonen derpå stodo Hanna och moster Grönqvist

på stranden och viftade, då ångbåten lade ut.

Några timmar derefter voro vi i hufvudstaden.

j^JEI\DE KAPITLET,

Under de första dagarne af vårt vistande i Stock-

holm var jag alldeles yr i hufvudet. Det tycktes raig^

som om allt, hvad jag såg, var en dröm.

Under två hela dagar fick Pauls positiv hvila, och

han sprang endast omkring för att låta mig se allt, som

var anmäl kningsvärdt. På tredje dagen öfverlemnades

jag åt jungfru Lova, hos hvilken vi voro inlogerade, och

hon ville icke veta af något -^räon kring gatorna, utan

jag fick nöja mig med att betrakta en brandmur, som reste

sig midt för vårt fönster.
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Derpå fördes jag en dag, sedan jag af jungfru Lova

blifvit behörigen renskurad^ kammad och putsad, till

en prest, hos hvilken bror min tycktes stå mycket väl.

Han och jungfru Lova talades länge vid, och resultatet

blef, att pastor Bern skulle skaffa mig in i en folkskola.

Dylika skolor äro ganska nyttiga inrättningar, men

icke var den, i hvilken jag gick, efter min smak, det kan

jag försäkra. Jag trifdes der ungefär som en orm i en

myrstack. Katekesen och bibliskan tvenne böcker, som

jag fordom ansett för ett nöje att läsa uti, utgjorde nu

min plåga. Den ifver, jag visade, då min mor var min

lärarinna, återfans icke mera hos mig, utan jag var ett

mönster af håglöshet och lätja.

Allting har sin orsak, och så var det äfven med

min bristande flit. Jag hade nemligen från första dagen

af mitt inträde i skolan blifvit den syndabock, på hvil-

ken kamraterna öfvade sin elakhet, och hvilken de all-

tid helsade med speord. Som lärafen derjemte icke var

särdeles väl stämd mot nykomlingen, utan betraktade mig

såsom en afledare för sin otålighet, förlorade jag från

första början allt intresse för att lära och satte mot des-

sa förföljelser liknöjdhet och bristande uppmärksamhet.

En positivspelare har också sin ryktbarhet och sin

publik, af hvilken han är känd och omtalad.

Min far, som under en lång följd af år uppehållit

sig i hufvudstaden, var känd af gatornas befolkning.

Pauls vackra röst hade för ofta roat jungfrur, ge-

säller, lärpojkar och gardister, för att icke bror min, så-

som son till positiv-Fredrik, skulle vara bekant. De, som

kände Paul och far, hade sig äfven bekant den sistnäm-

des brott och olyckliga slut.

En naturlig följd häraf var, att man allmänt i sko-
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lan visste, att jag var mördarens oeli positivspelarens

son, och ett dylikt barn ansågo sig hvarken lärare eller

kamrater beböfva visa något nndseende. Innan kort bå-

de man också ingifvit mig en riktig fasa för skolan. Det

töfvade icke ett halft år, innan jag dref gatorna omkring

i stället för att gå i skolan. En gång, då jag efter en

dylik förlustelse, som räckt i tvenne dagar, begaf mig till

skolan, drifven dit endast af fruktan att jungfru Lova

kunde få veta att jag icke varit der, helsades jag ined

ett kok stryk. Jag återvände hem i ett bedröfligt till-

stånd och fast besluten att icke fortsätta min skolgång.

Med de lifligaste färger beskref jag för jungfru Lo-

va, huru jag blifvit behandlad, y;sade henne de märken,

rottingen qvarlemnat på min kropp, och lyckades verk-

ligen röra den eljest föga blödsinta qvinnan. Hon för-

klarade bestämdt, att det ej vidare skulle blifva något

af med mina besök i den skolan. Stryk hade, enligt hen-

nes tanke, aldrig förbättrat någon menniska, och sedan

hon uttalat denna sanning, tvättades mina blånader med
bränvin, och jag kördes i säng för att sofva bort den

kroppsliga smärtan.

Såsom alla andra barn, hade äfven jag jemrat och

beklagat mig, långt öfver hvad skäligt var, blott för att

väcka medlidande, och nu återstod mig ingenting annat,

än att tåligt foga mig i jungfru Lovas anordningar, ehu-

ru jag fann det föga trefligt att midt på dagen gå och

lägga mig.

Paul kom sent hem den qvällen. Jag låtsade sofva,

för att få tillfälle åhöra, hvad jungfru Lova skulle säga.

Det blef ej många ord.

— Conny har fått stryk i skolan nu igen, sade hon.

— Har han fått det förr? frågade Paul.
Positivspelarens Son, B
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Ja; och detta gör, att jag icke mera vill veta

af, att han går dit, utan han skall till ^frun^^ här bred-

vid. Der betalas tolf skilling i veckan, ocb han får då

én ordentlig lärdom utan stryk.

Paul svarade ingenting, utan kom fram till sängen.

Han böjde sig ned öfver mig och kysste sakta min panna.

Dagen derpå blef jag införd i ^fruns^^ skola och det

af jungfru Lova sjelf, som nu tog hand om min under-

visning.

Jag måste nu läsa mina lexor högt för Lova, och

det hlef icke mera någon möjlighet för mig att vara lat.

Jag fann det också rådligast att afsvärja lätjan och vinn-

lägga mig om att vara flitig. Det gick äfven rätt bra.

Jag fick godt beröm om mig af lärarinnan; men kamra-

terna kunde icke fördraga mig. Vid alla lofstunder öf-

verhöljde de mig med öknamn. Jag kallades gatsånga-

rens bror, positiv-Pålles lille pys, rännstensslickare med

mera. Voro vi samlade på gården under loftimmarne, så

hette det: ^^Akta dig för den der; far hans var en mör-

dare, bror hans är en dagdrifvare. Eller ock: ^Se på

lapparne på hans tröja: dem har Pålle sytt dit; bakom

dem tittar tiggarungen fram. Ah, hör ni, en töcken der en,

hvars far har hängt sig, han ska’ med tiden bli galg-

mat.

I början klagade jag för ^frun^^, och de, som oqvä-

dat mig, blefvo stralfade; men dagen derpå voro.de en-

dast mycket värre. Slutligen retade de mig så, att min

vrede segrade öfver min naturliga feghet, och jag bör-

jade trumfa om sällskapet. Efter den dagen blef det ett

litet stillestånd. De hade fått respekt för mina ovanligt

starka knytnäfvar.

Vinter och sommar hade flyktat. Vi voro åter vid
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slutet af den senare. Klockan var fem på eftermiddagen,

och skolans arbete afslutadt för den dagen. Den lilla ska-

ran, som bestod endast af fattigmans barn, var samlad

på skolgården för att leka. ^^Frun^ hade gått att göra

några besök. Jag stod i begrepp att aflägsna mig. då

några af kamraterna fingo tag i mig, ropande:

— Nej, du ska’ vara med och leka. Ja, det ska’ du,

för det ha vi gjort upp.

Mina angripare voro några af de största barnen,

hvaribland en ovanligt storväxt, rödhårig flicka, som ut-

märkte sig genom elakhet. Jag hade åtskilliga gånger

på ett handgripligt sätt måst freda mig för hennes an-

fall. Hon kallades allmännelig^ Éora.

Till svar på deras yttrånd^, att jag skulle stanna,

förklarade jag mig icke vara stämd att leka med dem

;

men då höggo Kora och tvenne af gossarne ett så säkert

tag i min rockkrage, att jag, trots ett häftigt sparkan-

de och slående omkring mig, ändå ej kunde komma lös.

Man släpade mig till nedre delen af gården, under det

de andra barnen hurrande och skrikande följde efter.

Der, bakom några vedbodar, hade man upprest något,

som jag icke kunde förstå, hvad det skulle föreställa.

En huggkubb låg omkullstjelpt, och vid hvardera sidan

deraf reste sig ett par spiror, hvilka man ofvantill före-

nat medelst en smal spira. När man fått mig fram till

denna ställning, skrek Rora:

— Du begriper väl, din kanalje, att det der föreställer

en stupstock och att du är mördaren, som skall afrättas.

Calle skall vara bödeln, och vi här, som hålla dig, be-

vakningen.

En häftig skälfning gick genom min kropp. Jag
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blickade förskräckt på Calle, som med en yxa i handen

stod vid sidan af den kullslagna knbben.

Ögonblickligen fattades jag af den tanken, att de

verkligen ämnade hugga hiifvudet af mig^ och jag bör-

jade att af alla krafter ropa på hjelp.

Vid mina nödrop skrattade skaran, och Eora börja-

de trumfa om mitt hufvud allt hvad hon orkade, skri-

kande:

— Vill du tiga, din bof ! Tycker du, det passar sig att

gapa på det viset, då man går till afrättsplatsen. Det

märks nog på dig, att din far var en eländig kruka och

hängde sig
;
men se, du skall icke ha något för att du

sätter till hals; hutvi^ipt skall af dig, det är beslutadt.

I ett nu lades händer öfver min rann, mina

rop qväfdes, och man fick mig verkligen ända fram till

kubben
;
men i detta ögonblick ropade en ungdomsfrisk

stämma:

— Hvarför misshandlen I gossen der? Hvad är det

för otäcka lekar, I hafven för er? Släppen honom genast,

eller ock skolen I alla samman fä smaka mitt ridspö, det

lofvar jag.

I minuten var jag fri. Mina små bödlar sökte räd-

da sig genom flykten; men nu ljöd åter samma röst:

— Ah nej, stannen och låten gossen der komma fram

till mig, så får jag höra, hvarför I varit elaka mot ho-

nom.

Rora och de, som velat släpa mig till kubben, nöd-

gades blifva qvar; men den öfriga skaran drog sig till-

baka för att hafva reträtten fri.

Midt för mig stod en yngling, iklädd gardesuniform^

Han var så ung, att han föreföll nästan som ett barn,

men lång och smärt, med ett ädelt, vackert och regel-
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bundet ansigte. På några stegs afstånd frän honom stod

en äldre officer.

— Träd fram der, sade den först beskrifne till mig,

— och säg, hvarför de utsett dig till delinqvent. Har
du gjort dem något illa?

— Ja, det har han! Ja, det har han! skreko Epra

och hennes anhängare. — Han sqvallrar jemt och samt

och skaffar oss stryk, och så slås han och äi» otäck.

— Jag har sqvallrat och slagit dem, det är sant,

svarade jag helt frimodigt och blickade upp i den unge

officerns klara, blå ögon; — men jag har gjort det der-

för, att de icke lemnade mig i fred, utan . . . utan . . . utan

. . . kallade mig ... /

Jag tystnade. Öfver Äia läpjar kunde jag icke

få ordet ‘^mördarunge.^^ Den^lSiCtra förödmjukelse, mitt

barnahjerta erfor, var så stor, att tårarne störtade utför

kinderna, och jag böjde ned hufvudet.

— Hvad, pojke, jag tror du lipar ! sade officern skäm-

tande. — Tycker du, att det anstår en gosse? Tala du

helt käckt om, hvad som vållat, att kamraterna och du

ej kunna sämjas.

—
‘ Jag skall säga herrn det, inföll en liten flicka,

som varit ibland åskådarnes antal och hvilken alltid, då

icke kamraterna sågo det, visade sig vänlig emot mig. —
Conny har sqvallrat för ^ffrun^‘, derför att de kalla ho-

nom ^^mördarunge^ och ^^galgfogeP^ Hans pappa lär

ha mördat, säga de, och sedan han mördat, har han hängt

sig. Det är derför de icke tycka om Conny.

Under det flickan talade, upphörde mina tårar att

rinna. Jag höjde åter upp det sänkta hufvudet och blic-

kade upp i min beskyddares ansigte. Deröfver hvilade

ett uttryck af medlidande och godhet.
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— Stackars barn, mumlade han och klappade mig

på bufvudet, — du har fått ett sorgligt arf! ,

Han sade några kraftiga ord till mina angripare
|

och lofvadé dem dugtigt med stryk, om de vågade gifva

mig något öknamn eller förgripa sig på min person.

Stra^ffpredikan slöts med dessa ord till den lilla skaran
: ^

— Se så, gån nu hem! f

De små plågoandarne läto icke säga sig detta två

gånger, utan sprungo allt hvad de förmådde, så att dam- !

met rök om dem. När de voro sin kos, vände han sig
\

till mig. i

- -
- I

-i

— Godt. Gå nu beskedligt hem till jungfru Lova; ii

vi räkas väl ännu en gång, tilläde han och räckte mig
\\

ett silfvermynt.
]

I

Jag aftog mössan och passerade förbi min heskyd- •

dare och hans kamrat. I det samma hörde jag den se- i

nare yttra:

— Det märks mer än väl, att du ännu är pojke ^

och nyligen blifvit officer, eljest skulle du akta unifor-
i

men bättre än att, klädd i den, uppträda såsom försvå- t

rare för korrektionistafföda. Tycker du, att det anstår
|

grefve Sten Mauritz Strålkrans att hålla straffpredikan
|

för en skara tiggarungar?

— Tyst och prata ej dumheter, inföll grefven skrat- !

tände, — Jag har försvarat oskulden, och det hedrar väl t

uniformen, skulle jag tro, liksom det hedrar dig, baron
|

röda

— Hvad heter du?

— Conny Fredriksson.

Lova i det lilla ljus-

I
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Fabian Lodstein, att hafva varit vittne till min vackra

handling.

Jag hörde ingenting vidare, men hvad jag hört,

stannade i mitt minne.

Då jag steg in i Lovas rymliga kammare^ satt I^aul

vid fönstret, med armarne liggande i kors på bordet och

hufvudet nedsjunket mot dem. Framför honom stod

Lova.

Det var något högst sällsynt, att Paul var hemma

vid denna tid på dagen, och detta föranledde mig att

stanna innanför dörren för att lyssna till hvad som

sades.

Hvarken Lova eller Paulj^jj^^.L"^ mitt inträdande.

Lova hade just slutat tala, Paul.yttrade till svar

på hvad hon sagt:

— Det hjelper icke, att jag är fullkomligt skuldfri

i min fars brott; de skälla mig ändå för korrektionist.

Jag har i ett helt år fördragit, att gatpojkar och andra

positivspelare smädat mig för fars gerning, jag har tålt

det för Connys skull; men nu är det rakt slut, sedan

^frun^ talat vid mig och sagt ifrån, att hon icke kan

hafva Conny i skolan, emedan kamraterna icke tåla

honom.

— Vill ^^frun^ icke hafva Conny i skolan, afbröt

Lova häftigt, — så finnes det väl andra skolor^ skulle

jag tro, och det säger jag honom, Paul, det blir aldrig

af, att han släpar pojken kring land och rike och gör

honom till en landstrykare. Nej, jag har en gång tagit

barnet om hand och jag skall nog göra karl af honom.

Jag ville för resten veta, hvart Paul skulle begifva sig,

der man icke af tidningarna känner till hans fars histo-
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ria. Stanna lian derför beskedligt i Stockholm, det är

mitt räd.

— Men det kan jag icke lyda.

— Hvart tänker han då draga af med bror sin?

skrek jungfru Lova vred.

— Jag ämnar taga honom med till Danmark och

Tyskland; det är mitt beslut, svarade Paul och höjde

upp hufvudet.

Lova hann icke svara. Jag skyndade fram och ka-

stade mig om Pauls hals, ropande:

— Ja^ låt oss resa långt, långt härifrån. Allä äro

så elaka här, alla hata oss för fars skull.

Med häftighet sök^jjjova sätta sig emot Pauls be-

slut, men det hjelpte ickl. Han stod fast dervid, trots

allt hvad Lova sade.

Tvenne dagar derefter voro vi på väg tiil Köpen-

hamn.

Huru Paul lyckats bestrida öfverfarten, vet jag icke;

jag vet blott, att då vi kommo till Danmarks hufvud-

stad, ogde vi ej så mycket, som vi kunde få oss bröd

för. Det var emot aftonen, då vi landade derstädes, och

vi hade säkert fått tillbringa natten på gatan, om ej en

af matroserna gifvit oss anvisning på ett billigt herber-

ge och ISnat oss några skilling.

j^EMTE KAPI TEET.

En gal sångares och positivspelares lif utmärker sig

äfven för sina triumfer och sina nederlag.
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Han har sina niedtäflare, sina åhörare och sina af-

nndsiTiän.

Den, som eger det bästa positivet och sjunger de

nyaste, icke de vackraste, visorna, kan vara säker på

att ha de andra positivspelarne och gatsångarne till fien-

der, hvilka på allt upptänkligt sätt söka skada den,

som utmärker sig framför dem.

Detta var en erfarenhet, som Paul redan gjort i sitt

hemland, och hvilken ännu mera bekräftades, under det

han uppehöll sig i Köpenhamn.

De första dagarne voro verkliga triumfdagar. Om-

kring vårt positiv samlades en stor mängd åhörare, dit-

lockade af Pauls vackra, klara röst och väl valda sån-

ger, jemte det ovanligt goda positivet.

Man var frikostig med slantar, och vi förtjenade

bra; men efter en veckas förlopp blef det en riktig för-

följelse af positivspelarne och deras vänner bland gat-

pojkarne, hvilka gjorde oss alla möjliga förargelser, så

att vi slutligen funno oss föranlåtna att vandra bort

frän Köpenhamn.

I ett års tid irrade vi från den ena tyska staden

till den andra. Under vintern uppeliöllo vi oss först i

Hamburg och sedan i Berlin. Vår inkomst var mycket

ojemn, men ändå sådan, att vi aldrig ledo nöd eller behöfde

svälta, ehuru den ej räckte till att förskaffa Paul en ny

rock eller ett par hela pantalonger. Hvad som ej gick åt

till födan, användes på att köpa skor och kläder åt mig.

Han glömde sig sjelf för att skaffa mig, hvad jag behöfde.

Slutligen gick han med ett par stöflar utan bottnar.

Först när vi drogo bort från Berlin, hade det lyckats

honom sjunga i hop så mycket, att han kunde få sig ett

par skor; men rocken höll pä att falla sönder, så att
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han hvarje afton måste sömma på den för att icke pre-

sentera sig för publiken höljd i trasor.

Vi hade vandrat från stad till stad, ibland åkt ett

stycke på jernväg, ibland tillryggalaggt vägen till fots. Hela

denna tid utgör ett brokigt och oredigt minne af många

städer, af många ansträngningar och otaliga prof af kär-

lek från Pauls sida.

Han och jag tillbragte alltid morgnarne i vårt tarf-

liga logis, då han ett par timmar läste med mig, hvar-

efter han öfvade in några nya sånger och lärde sig någ-

ra smärre bitar på fiol, och mot middagen vandrade vi

ut för att låta gatornas befolkning njuta af Pauls pre-

stationer. Mot aftonen återvände vi hem med en större

eller mindre eller ock alldeles ingen behållning. Aldrig

gick Paul in på någon krog med mig. Han besökte

sjelf högst sällan dessa ställen, endast när han behöfde

köpa oss någon mat. Hvarje dag vi vandrade ut, bru-

kade han säga:

— Tålamod, Conny, om ett par år skall du icke

behöfva gå med mig och positivet, utan då skall jag väl

ha förtjent så mycket, att du kan få lära något.

Och med detta hopp till ledstjerna var jag glad och

lycklig.

Aldrig hörde jag ett ovänligt ord af Paul, aldrig

gick något kuot öfver hans läppar, aldrig svek honom

hans glädtighet och alltid visste han att skämta öfver

motgången. Att han underkastade sig tusen försakelser,

för att ingenting skulle fattas mig, var något, som han

aldrig lät märka och hvilket jag först såsom äldre lärde

mig inse.

På våren begåfvo vi oss af åt Phen, emedan dessa

trakter under denna årstid voro mycket besökta af re-
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saade. Huru vi vandrade, hvilka orter vi besökte^ har

gått ur mitt minne, blott ett står klart för mig, att vi

slutligen aakommo till en af de större, tyska badorter-

na, hvilken, torde det tillåtas mig att förtiga. De hän-

delser, som der timade, förauläta mig att i detta fall

iakttaga tystnad.

Vi hade under den senare tiden gjort ganska goda

affärer. Paul köpte sig också en ny rock och dito pan-

talonger, så att han icke behöfde uppträda i trasor på

denna lyxens och dårskapernas tummelplats.

Efter ett par dagars vistelse der fann jag en mor-

gon vid mitt uppvaknande Paul stående framför mig,

iklädd sina nya kläder. Naturligtvis tyckte jag, att han

var riktigt ^^på sprätten/‘, ehuru rocken, som han köpt i

någon klädmäklarebutik, var alldeles för stor. emedan

den blifvit gjord åt en läng, grofleramad karl: men detta

undföll min uppmärksamhet. Jag hade aldrig sett Paul
'

i annat än för stora rockar, och det var således något,

som jag tyckte fullkomligt öfverensstämde med hans per-

sonlighet. Vidare voro byxorna så långa, att de bilda-

de en massa veck öfver vristen; detta var också något,

som alltid utmärkt Pauls drägt. Vesten af svart sam-

met hade deremot blifvit alldeles för kort, och den grö-

na långhalsduken var så tilltagen i längd, att den slu-

tade långt nedanför vesten. Öfver de ymniga, mörka

lockarne bar han en liten nätt halmhatt, hvilken, i öf-

verensstämmelse med sjelfva hufvudet, utgjorde det bä-

sta af hans drägt, liksom hufvudet var det vackraste

på hans kropp.

Huru Pauls sneda, vinda och krokiga lekamen var

beklädd, tycktes i allmänhet bekymra honom föga; men



60

deremot var han alltid mån om att hafva en prydlig och]

nätt hufvudbonad.
j

Jag fann emellertid min bror ytterst fin^ och min*

glädje steg till sin högsta höjd, då han visade^ hvad hanj

köpt åt mig.

Jag sprang ur sängen för att skyndsamt ikläda migl

ett par blå pantalonger, en svart sammetsblus och en li-

ten halmhatt. Mig föreföll det, då jag såg mig i den

spegelbit, som bestods i vår skrubb till boning, som orn

jag liknat en prins.

Paul gnuggade sina långa, magra händer af förtjus-

ning och försäkrade, att det ej fans en vackrare gosse

i verlden än jag.

Sålunda utstyrda och glada, som om vi egt millio-

ner, begåfvo vi oss ut med positivet. Paul sjöng den

dagen med en röst, klarare äu någonsin. Till och med

jag, som var van att höra honom, öfverraskades af hans

sång och tyckte, att hans stämma aldrig förr ljudit såJ

Gapande blickade jag på bror min, under det jag vefva-

de positivet, och tänkte:

— Hvad kommer åt Paul, som sjunger så grant?

Vi hade ställt oss på ^Teaterplatsen'*^, Midt för oss

låg brunnshuset, med sina båda gallerier på ömse sidor

och små, praktfulla vattenkonster.

Pauls sång samlade omkring oss en ring åhörare,

men icke af den vanliga gatpubliken, utan af eleganta

badgäster. Då han tystnade, kastade man en mängd

silfvermynt åt sångaren, och en gammal herre kom fram

till honom, frågande, från hvilket land han var och huru

länge han uppeliållit sig i Tyskland, frågor, hvilka Paul

endast ofullständigt kunde besvara, emedan han talade en



61
*

mycket kleu tyska och nätt och jemt kunde göra sig

förstådd.

Dagar gingo, under hvilka det regnade silfvermynt.

Den förnäma verlden var road af att lyssna till gatsån-

garen, som sjöng med så välljudande stämma så täcka

melodier. Paul hade också före sitt uppträdande vid

badorten lärt sig våra vackraste svenska folkvisor.

En dag, då han sjungit “Necken^^ och accompagne-

rat sig på fiol, kom samme gamle herre, som första da-

gen tilltalat honom, fram till Paul och sade :

— Infinn er i morgon afton klockan sju i brunns-

parken och vänta mig vid musikläktaren. Jag vill be-

reda er tillfälle att förtjena pengar.

Pauls ögon lyste, och då den främmande herrn af-

lägsnat sig, svängde han hatten i luften, utropande helt

gladt

:

— Hurra, Conny, nu skall jag få mycket pengar, och

då . . . då skall det blifva en herreman af dig.

— Om det skall bli herre af mig, inföll jag, — så

skall det väl äfven blifva det af dig, käre Paul.

— Nej, du, jag blir, hvad jag är, och ingenting

annat.

— Men, Paul, i fall du finge mycket, mycket pen-

ningar, då ville du väl icke gå kring gatorna och

sjunga?

— Finge jag pengar, skulle jag gifva dem alle sam-

man åt dig. För mig sjelf skulle jag behålla min

fiol och mitt kringirrande lif. Jag har ej vetat af nå-

got annat, det är mig kärt, och jag kan ej byta bort

det; men du, Conny... af dig måste blifva en dugtig

karl, för det lofvade jag mor, då hon dog. Men nu sko-

la vi icke grubbla på framtiden. Jag skall iiu köpa frukt
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ocli litet rhenskt vin, och sä gå vi hem och smörja krä-

set pä oss.

Sedaa vi druckit värt vin och förtärt frukten, kom
natten, sömnen och drömmen. Jag tyckte mig i den se

min mor. Hon stod vid min bädd, lutade sig öfver mitt

läger och strök med handen öfver min panna. ‘^Mamma^^ -

ville jag ropa
;
men dä lade hon sin hand pä mina läppar,

h viskande: ‘^^Tyst barn, och hör, hvad jag har att säga.

Du återser mig aldrig mera, lägg derför märke till mina

ord: akta dig för allt svart. Den svarta färgen blir din

olycka.^ :

,
Hon tryckte sina läppar mot min panna och för-

|

svann. Derefter vaknade jag, eller rättare sagdt, det fö-
|

reföll mig, som om jag aldrig hade somnat, utan som om

detta passerat under vaket tillstånd. Jag slumrade äter
^

in och drömde, att svarta Stinas Janne höll jagt efter
\

mig, och att någon osynlig röst oupphörligt upprepade:
\

^Mkta dig för allt svart! Akta dig för allt svart men
j

det oaktadt kunde jag icke undkomma Jannes svarta
|

ögon, som voro fästa på mig, och hans svarta liär, som j

fladdrade för vinden, sä att det blåste mig rakt i an-

sigtet.

Min ångest var sä stor, att jag uppgaf ett gällt

skrik. I det samma ropäde Paul mig vid namn. Jag

blickade upp och såg Paul stå lutad öfver min säng.

Helt upprörd af drömmen, kastade jag mig till hans
;

bröst, och han sökte med sina smekningar lugna mig.

Men då jag skulle kläda mig, var det omöjligt att lä

mig att taga på den svarta blusen, utan Paul måste

skaffa mig en af samma färg som mina pantalonger. :

På bestämd tid infunno vi oss om aftonen vid mu-

sikläktaren, Paul hållande sin fiol under armen, och jag
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fördjupande mig i beundran öfver de lekande barnens

granna kläder. Vi beböfde likväl icke vänta länge; ty

den gamle lierrn visade sig snart. Han bad Paul följa

med, sägande, i det han pekade på mig:

— Låt gossen stanna här.

Men det var något, som Paul alldeles icke gick in

på. Den fine, gamle herrn måste foga sig efter gatsån-

garens vilja, och jag fick åtfölja min bror.

Vi blefvo förda till ett större sällskap, som slagit

sig ned framför societetshuset, alldeles utanför fönstren.

Den gamle herrn sade några ord, som jag icke förstod,

hvarefter han bad Paul sjunga.

Alla Pauls sånger voro mig väl bekanta. Jag eg-

nade dem derför ej någon uppmärksamhet, utan såg mig

omkring ibland de granna damerna, som vid slutet af

Pauls sång yttrade något, som skulle tolka deras belå-

tenhet. I det samma Paul började sjunga ^^Necken^^,

träffades mitt öra af ett ljud, som liknade klangen af

rnynt. Det kom ifrån de öppna fönstren bakom mig.

Jag vände hastigt på hufvudet och blickade in i rum-

met. Det var en stor och praktfull salong. Midt på

golfvet stod ett aflångt bord af ovanlig längd, och om-

kring detta sutto, helt tätt bredvid hvar andra, en mängd

menniskor; bakom dem stod ett stort antal åskådare.

Vid midten af bordet sutto på båda sidor tvenne väl

klädda herrar. Deras stolar voro högre än de andras.

Dessa herrar hade i händerna något, som liknade slef-

var, försedda med långa skaft. Med dessa skrapade de

oupphörligt till sig de guld- och silfvermynt, som lågo

på det med en grön duk betäckta bordet.

Jag hade stigit upp på en af bänkarne utanför fön-

stret för att bättre kunna se in i rummet. I det samma
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jag lyckades erhålla en riktig öfverblick deraf, reste sig i

en ung man hastigt från sin plats vid hordet och kom
|

rakt fram till mig. Min första åtgärd blef att helt ha-
;

stigt krypa ned från min höga ståndpunkt. Då han

stannade vid det uppslagna fönstret, befann jag mig ne- j

danför det samma. Jag blickade upp till den unge man-

nen för att utröna, om han märkt, att jag stått och ki-
'

kat in.

Hans ansigte var blekt och såg upprördt ut, men

det föreföll mig bekant. Jag hade förr en gång sett

dessa fina drag, så tycktes det mig; men då voro de le-

ende och blomstrande, dust som jag var sysselsatt med

funderingar öfver hvar och när jag sett honom, föllo

hans ögon pä mig. Det upprörda uttrycket försvann,

och ett glädtigt leende krusade hans läppar. Nu kände

jag igen honom. Det var min räddare frän skolgården,

det var grefve Sten Mauritz Strålkrans.

Han vinkade åt mig att komma närmare.

Jag steg fram till fönstret, sägande på svenska:

— Vill grefven mig något.

— Hvad behagas? Talar du svenska? utbrast han.

— Det vill säga, vi äro landsmän och hafva kanske sett

hvar andra förr, efter som du vet, hvem jag är. Hvad
gör du här?

— Jag följer min bror, som sjunger der, svarade

jag och pekade på Paul.

— Du behöfver således förtjena pengar ?

Jag aftog mössan, fullt öfvertygad, att han ämnade

gifva mig ett mynt; men i stället fattade han mig helt

plötsligt i kragen och förflyttade mig, utan att jag viss-

te huru det tillgått, in i den stora salen. När jag be-
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fann mig stående innanför fönstret, upptog den unge

mannen tmine guldmynt ur sin ficka.

— Dessa båda skall jag gifva dig, sade han, —
men med vilkor, att du vågar ett af dem på spelbor-

det der.

Spelbordet^ se der ett alldeles nytt ord för mig.

Något annat spel än positivet och fiolen hade jag

icke reda på hvarför jag också med vidöppen mun gapa-

de på grefven.

— Du tycks icke förstå, hvarom frågan är, sade

han skrattande. — Det gör också sak samma. Du skall

följa mig fram till bordet der, och du skall blottställa

dig för att antingen förlora guldmyntet eller ock få fle-

re. Begriper du nu? Jag vill se, om icke du kan taga

revanche på den, som vunnit alla mina pengar.

Det klarnade verkligen för mitt begrepp. Jag erin-

rade mig, att jag sett gossarne i byn och äfven i Stock-

holm spela kronvägg, och jag tog för afgjordt, att det

var något dylikt, grefven menade. Han tog mig vid

handen och gick fram till bordet. En af de sittande

spelarne steg upp från sin plats. Grefven intog den och

lät mig blifva stående bredvid sig.

— Vill du^ att jag skall sätta det här myntet pä

rödt eller svart? frågade han.

Min dröm framstod lifligt för min själ, och jag ro-

pade helt ofrivilligt

:

— Icke på svart! Nej, icke på svart!

— På rödt således. Men akta dig
;
du förlorar det

då bestäindt. Jag har tappat allt, hvad jag egdc, på

rödt.

Jag svarade envist:

— Icke på svart:
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— Får gå för rödt då. Ser du den röda rutan der?.

Sätt nu dit ditt mynt.

Eouletten sattes i rörelse. Den stannade åter. Rödt

hade vunnit.

— Om igen, hviskade Strålkrans.

Äter vann rödt.

En timme, två timmar, tre timmar och ännu fiere

förflöto. Rödt vann oafbrutet. Gasen i de stora kro-

norna hade blifvit tänd. Klangen af guldet, dessa om

en spänd oro vittnande ansigten, som omgåfvo spelbor-

det, markörernas enformiga upprepande af hvilka nummer

eller hvilken färg, som vunnit, min beskyddares ständigt

uttalade: ^^om igen^, allt föreföll mig som en dröm, och

mest ovanligt af allt var den hög af guld, jag hade fram-

för mig, och som under de sista timmarne växte och

växte och blef allt större och större. Klockan slog tolf.

— Nu slut, hviskade Strålkrans.

Derpå hade han mig att samla ihop guldet, som låg

framför mig, och sedan det blifvit lagdt i tvenne påsar,

hvilka han fått, Gud vet hvarifrån, sade han:

— Se så, min gosse, nu skali jag följa dig till ditt

hem sedan jag gjort dig till en rik karl. Detta är väl

första gången, man genom spel utfört en god gerning,

tilläde han, mera talande vid sig sjelf än till mig.

Han tog mig vid handen, och vi lemnade salen.

Då vi kommit ut i den mörka natten erinrade jag mig

Paul, och då först föll det mig in, att han möjligen ha-

de varit orolig öfver mitt försvinnande; men jag hade

icke förr börjat tänka derpå, än Paul, till min stora för-

våning, stod framför mig. Han hade rest sig upp från

ett af trappstegen vid ingången till societetshuset.

— Har du varit orolig öfver mig? utropade jag.
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— Något, svarade han, — men jag visste, att du

var der inne.

— Är det der din bror? sporde Strålkrans.

Jag besvarade frågan jakande.

— Icke för ty skall jag följa er hem, återtog Strål-

[krans.

Vi hade icke hunnit längre än till teaterplatsen, då

någon kom gående med hastiga steg efter oss, ropande

på vår följeslagare.

Strålkrans stannade.

— Hvad vill du, Lodstein? frågade han med en

ton, fullkomligt olik den, hvarmed han tilltalat mig.

— Naturligtvis tala s^id dig.

Lodstein stod vid Strålkrans’ sida. Skenet från en

af gaslyktorna föll på hans ansigte. Det såg förstördt

och vildt ut,

— Du har vunnit omkring fyrtio tusen gulden,

återtog han, vänd till Strålkrans och utan att egna oss

någon uppmärksamhet, — och du har vunnit dem af

mig, fortfor han med upprörd röst.

— För det första har jag ej vunnit dessa pengar,

och för det andra har du under loppet af tvenne dygn

vunnit af mig omkring ett hundra tusen krdnor svenskt,

svarade Strålkrans.

— Du ämnar således icke återvända till spelsalen

och gifva mig revanche?

— Nej, jag hvarken vill eller kan göia det. Jag

eger ej mera något klingande mynt att spela bort. De
fyrtio tusen gulden, du talade om, tillhör gossen här.

Han, och icke jag, har vunnit dem, sade Strålkrans och

pekade på mig.

— Hvilket dumt gyckel! utropade Lodstein otåligt.
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— Det är alldeles icke något gyckel, utan allvar.

— Du tänker väl icke låta pojken behålla pen-

garne?
i

— Jo, vid roin ära. De äro hans tillhörighet. Han il

har vunnit dem, och jag eger ej någon rätt att beröfva

honom hans tillhörighet. Egde jag den äfven, så vill
|

jag icke hafva en enda gulden deraf. Jag har spelat
I

bort största delen af min förmögenhet, men det oaktadt

vill jag ej hafva den åter, om jag måste erhålla den på

spel, och nu god natt. Du har lärt mig spelets fördö-

melse; slumpen har tillåtit mig att förvandla denna för-

dömelse till en välsignelse. Jag vill minnas lexän. Lef

väl, våra vägar skiljas nu.

— Ett ord, innan du går! utbrast Lodstein häftigt

och fattade Strålkrans i armen. — Hvilken glädje kan
|

det göra dig att kasta detta guld åt ett par kringstry-

kande, tyska tiggarungar ? Grif dem några hundra gulden

och låt oss dela vinsten. Vi hafva båda gjort olyckliga

affärer. Hvad jag vunnit af dig, är borta, så äfven med

mina öfriga pengar. Vi veta icke, någon af oss, huru
,

vi skola få medel att återvända hem. Låtom oss begag-

na denna vinst till att resa härifrån. Låt . . .

— Tyst och uttala ej flere ord, som förnedra dig!

utropade Strålkrans med vrede. — Ehuru du gjort mig

till spelare, skall du icke lyckas ‘ förvandla mig till
.

skurk.

Strålkrans aflägsnade sig från Lodstein^ förande mig

med sig.
,

En ed, en hotelse, som jag icke uppfattade, fram-

mumlades helt doft af den senare
;
men ljudet af båda

öfverröstades af en svärm herrar, som nalkades.

Vi gingo tysta och med raska steg till vår allägsna
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boning. Då vi anländt dit, räknade Strålkrans spelvin-

sten. Den uppgick verkligen till något öfver fyrtio

tusen gulden. Hvarken jag eller Paul kunde fatta, att

dessa penningar tillhörde oss, och endast helt dunkelt

förstod jag Strålkrans’ ord, då han talade till Paul och

gaf denne några instruktioner. Att de handlade om, att

vi oförtöfvadt skulle resa vår väg, att Paul noga skulle

akta pengarne, och att Strålkrans tecknade upp namnet

på prosten i Skärparby församling samt lofvade att skrif-

va till honom, var hvad jag förstod. Derefter aflägsna-

de han sig och lofvade att tidigt den följande dagen

återkomma, hvilket han äfven gjorde. Han lät i största

hast förvandla guldet till pappersmynt, skref ett bref till

prosten i Skärparby och bifogade ett med sitt sigill för-

sedt intyg på den ärliga åtkomsten af pengarne, i fall

någon skulle komma att sätta den i fråga. När detta

var gjordt, sade han:

— Laga, att I ären borta härifrån innan middagen, *

och du, min gosse, tilläde han vänd till mig, — göm

den varningen i ditt minne, att aldrig sätta så mycket

som en gulden på spel. Hvad du nu vunnit, skulle du

förlora, i fall du ännu en gång ville fresta lyckan.

Middagssolen strålade varm och leende, då vi med

bantåget aflägsnade oss från badorten.

Paul hade sytt in pengarne i sina kläder tillika med

brefvet till prosten.

Den ganska rikliga skörd, han såsom sångare gjort

i Tyskland, lades i en påse för att begagnas till reskassa,

och så begåfvo vi oss af och togo plats i en tredje klas-

sens vagn.

Utan att något anmärkningsvärdt inträffade, passe-
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rade vi de två första stationerna. Vid den tredje blef^

ett längre uppehåll. i

Passagerarne rusade ut ur vagnarne för att svalka

sig och dricka lemonad, men vi sutto qvar. Paul ville

alldeles icke lemna sin plats.
jMin uppmärksamhet fästes under tiden på en ele-|

gant klädd herre, som långsamt promenerade utåt helal

raden af vagnar, kastande pröfvande blickar in i hvar j

och en af dem, liksom hade han sökt någon. Slutligen]

kom han till vår. Hans ögon stannade på mig, sedan.»

de halkat förbi Paul. Jag hade blött en enda gång, vid ^

dagsljus, sett detta ansigte; men det oaktadt kände

jag igen det. ,

Den elegante herrn var ej någon annan än baron/

Lodstein. t

Han hejdade sina steg ett ögonblick, då han fick se j

mig, men fortsatte derefter sin vandring. i

Jag vände mig till Paul, sägande:
i

— Såg du baron Lodstein, han, som talade med gr ef-
|

ven i går afton? Der går han. i

— Jag misstog mig således icke, då jag tyckte, att
|

det var han, mumlade Paul. ^

Nu ringde det. Afgångstiden var inne. Passage- <

rarna störtade in i vagnarne, och till icke ringa förvå-
.

ning för oss, steg den elegante Lodstein in i vår. Dör-
;

rarna smäldes igen; men just som konduktören skulle '

tillsluta vår dörr, fattade Paul mig om armen och hop-

pade ur, I nästa minut ilade tåget bort.

Jag begrep ingenting af allt detta, utan stirrade ef-

ter det bortilande tåget, och derefter gapade jag med j

uppspärrad mun på min bror.

— Hvarför gjotde du så? utbrast jag slutligen.
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— Helt enkelt derför, att grefven bedt mig undvi-

ka att sammanträffa med baron Lodstein.

Utan några vidare äfventyr ankommo vi till Sveri-

ges hufvudstad. Paul gaf sig icke tid att stanna der,

utan redan samma dag, vi anländt, gingo vi om bord på

en ångare, som skulle afgå till Gefle, hvarifrån vi skul-

le fortsätta resan till vår hemort.

Paul sade sig ej få någon ro, förr än han anförtrott

pengarne i prostens händer. Prosten Wenner hade re-

dan vid våra föräldrars död iklädt sig rolen af förmyn-

dare för oss, och oaktadt vi utan hans lof och vetskap

lemnat hembygden, var Paul säker på, att han med god-

het skulle omfatta oss.

Under de tolf timmar, som vi voro om bord på ång-

fartyget, föreföll det mig om natten, då vi sutto hop-

krupna på fördäck, som om jag sett en skymt af baron

Lodstein; men jag var ej rätt säker derpå.

JETTE KAPITLET,

Det var med en högst egendomlig känsla, som jag

efter tre års frånvaro åter stod utanför mina föräldrars

koja. Jag var nu tio år.

Minnet af min bortgångna mor trängde sig ovilkor-

ligen på mig och öfverväldigade så min själ, att jag

brast i gråt.

Den lilla jordlappen utanför vår stuga, som förr va-

rit så putsad och så omsorgsfullt uppodlad, var nu öfver-

höljd af ogräs, och stugan sjelf, med sina igenbommade

fönster, såg mera sned och förfallen ut än någonsin. Då
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vi stego ur kärran, som fört oss till detta vårt hem, ‘

erinrade sig Paul, att han nedgräft nyckeln. Yi kunde :

^således icke komma in utan att bryta upp dörren.
|

Det var långt lidet på sommaraftonen, och i de bå- ’

da granngårdarne hade man gått till hvila.

Paul gick omkring stugan och kände på luckorna
: |

de voro säkert tillskrufvade. Han såg orolig ut, och han

hade icke varit lugn, allt sedan han kom att bära så
|

mycket pengar på sig.

— Jag vet ej någon annan råd, än att vi ge oss l

af igen, sade Paul. — Vi få vandra fram till prostgår-

den. Det är bara en knapp mil dit.

Men jag är så trött, invände jag, som icke var sär-

deles hågad för en dylik promenad.

— Då får jag väl försöka bryta upp dörren, mena-

de Paul.
I

— Ah nej, jag kan gå ned genom skorstenen, i fall I

spjellet icke är stängdt, föreslog jag.

Sagdt och gjordt. Jag klängde mig upp i ett träd,

som stod bredvid stugan, och derifrån kom jag på taket

och så till skorstenen. Just som jag skulle glida ned
j

igonom den, fick jag på landsvägen se ett åkdon, som

höll nedanför länsmansbostället. Ur åkdonet steg en

herre. Han gick upp till länsmannens gård.

Jag fäste i detta ögonblick ej någon vigt dervid,

utan var i det nästa nere i stugan, hvars dörr jag genast

öppnade.

Lukten der inne var unken, och det föreföll mig,

som om der luktat lik.

Luckorna öppnades, och sommarqvällens eller rätta-

re nattens ljus upplyste denna boning, der min mor tyst

j
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och tåligt burit lifvets plågor och arbetat för sitt barn

under tusen försakelser och oräkneliga tårar.

Minnet af henne, som under den senare tiden varit

förbleknadt, framstod lifligt för min själ, och från mitt

barnahjerta gick en suck af outsäglig saknad.

Utan att yttra ett ord hade Paul inträdt. Jag satte

mig på samma pall, på hvilken jag brukat sitta vid

min mors fötter.

Jag grät nu helt tyst. Paul hade kastat sig ned

på bänken, mumlande:

— Vi hade gjort bättre, Conny, om vi, ehuru trötta,

fortsatt vägen till kyrkoherden. Det är mig ej riktigt

bra här. Jag önskade, att vi aldrig inträdt under det-

ta tak.

Äfven jag kände mig ängslig. Efter minnet af min

mor kom tanken på svarta Stina och Janne. Jag ång-

rade nu, att jag öfvertalat Paul att hvila här, och jag

utropade helt ängslig:

— Ja, låt oss gå härifrån.

— Nej, Conny; du har sagt, att du var trött, att

du hade ondt i hufvudet. Vi skola alltså stanna öfver

natten.

Paul ruskade upp de gamla halmkuddarne och red-

de till en bädd åt mig, så godt det sig göra lät. Sjelf

lade han sig på bänken utan att taga af kläderna, i

hvilka han hade bankosedlarne insydda. På bordet fram-

för ena fönstret kastade han påsen med återstoden af

reskassan.

Tröttheten tillslöt snart mina ögon, så att jag in-

somnade tungt. Jag hade sofvit flere timmar, då jag i

sömnen uppfångade ett oredigt sorl af röster. Jag ville

vakna, men jag förmådde icke, och likväl föreföll det

Positivspelarens Son, 4
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mig, som hade jag hört Paul tala i upprörd ton. Slutligen

segrade viljan öfver den dvala, i hvilken jag var för- |
sjunken, och jag slog upp ögonen.

I stugan funnos tre personer: länsmannen, min bror

och baron Lodstein.

Länsmannen talade allvarligt, men utan hårdhet till

Paul, som å sin sida heligt försäkrade, att angifvelsen

var falsk, och att ^^baron^ nog sjelf visste det, efter

som han talat vid grefve Strålkrans samma afton, hän-

delsen inträlfade.

Jag fattade icke genast, hvarom frågan var^ utan

blickade förskräckt på länsmannen, som yttrade:

— Min käre Paul, du har hittills i din hembygd

varit känd för en bra och ärlig gosse, men om du nu,

såsom baron påstår, gjort dig skyldig till ett brott och

tilleguat dig de pengar, hvarom nu är fråga, kan det be-

gångna felet endast rättas derigenom, att du tillstår

det och genast återlemnar det stulna. Baronen lofvar

ju att icke vidare göra något åtal mot dig, om du blott

återger honom det frånstulna. I annat fall nödgas jag

behandla dig såsom angifven för stöld.

— Nej, det är icke sant, Paul har icke stulit . . .

Paul är oskyldig, för det är jag, som vunnit peugarne,

skrek jag och rusade upp ur bädden.

Man hade troligen alldeles glömt bort, att jag fans,

ty mitt uppträdande åstadkom en icke ringa sensatioif.

Baronen mätte mig med en föraktlig blick, och länsman-

nen såg på mig med en min, liksom hade mina ord gjort

ett visst intryck på honom.

— Om kronobefallningsmannen ville vara sä god

och följa mig och Conny till prosten, sade Paul och tor-

kade sig i ögonen med tröjärmen^ — så skall jag lemna

lÉli
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fram både pengarlie och beviset på, att de icke äro stul-

na; men jag kan icke göra det åt någon annan än pro-

sten. Om man derefter kan bevisa, att jag är en tjuf,

har ju herr kronobefallningsmannen mig ändå i sitt

våld.

— Hvarför kan du icke lika gerna gifva mig bevi-

set på din oskuld, som åt prosten? frågade länsmannen.

— Derföre att jag har ett bref till honom från

grefve Strålkrans och uttrycklig tillsägelse, att icke gif-

va ifrån mig pengarne till någon annan.

Ett ögonblicks tvekan uppstod hos länsmannen. Ba-

ronen gjorde likväl tvärt slut derpå, i det han sade:

— Jag tror kronobefallningsmannen tänker villfara

den slyngelns begäran. I så fall finner jag herrns uppfö-

rande högst besynnerligt. Jag har följt tjufven frän Tysk-

land ända hit, och då jag träffar och angifver honom här,

vill jag väl- icke förmoda, att sjelfve länsmannen lägger

hinder för, att jag skall återfå, hvad som blifvit mig

frånstulet.
.
Jag yrkar således, att pojkarne underkastas

visitation, så att man i första rummet öfvertygar sig

om, huru vida de innehafva den summa penningar, jag

förlorat. Sedan må de bevisa, huru de kommit i be-

sittning deraf.

Detta yrkande af baronen måste länsmannen efter-

komma. Det begaf sig nu verkligen, att Paul hade just

den angifna summan.

Vid denna upptäckt förändrades länsmannens ansig-

te och antog ett strängt uttryck. Paul skulle ställas

inför tinget.

Ålla våra försäkringar och tårar tjenade till intets

Saken måste dragas inför domstol.

— Nå, må så ske, sade Paul slutligen och framtog
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ett försegladt bref, som han bar i en påse, hvilken med ^

ett band var fäst om halsen på honom; — meii, tilläde %
han, — herr kronobefallningsmarmen torde då vara så

^

god och sjelf lemna detta bref till prosten. När han
\

fått det, skall jag blifva fri. 1

Länsmannen mottog brefvet, hvarefter vi tillsades l

att följa honom. 1

Baronens ögon föllo i det samma på påsen, som låg '

på bordet. Han pekade på den sägande:
^

— Skall icke innehållet af denna äfven under- i

sökas? j

Tigande öppnade länsmannen påsen och stjelpte ut i

innehållet på bordet. Det bestod af btt mindre antal

silfvermynt, men ibland dessa befans en dyrbar signet-
^

ring med Lodsteinska vapnet. Vid åsynen häraf ropade å

baronen helt öfverraskad: .

-- Hvad ser jag! Hafva de små kanaljerna äfven
j

tillegnat sig denna, som jag saknade några dagar, innan
’

jag förlorade pengarne! i

Paul raglade några steg baklänges och utropade med

förtviflan

:

— Herr kronobefallningsman 1 Vid den evige Gu-

den, jag vet icke af den der ringen! Den har icke fun-
;

nits i min ego förr; den har blifvit ditlagd. 1

Länsmannen svarade icke, utan befalde oss att följa

honom.

Då vi trädde ut ur stugan, höll* jag på att ramla i

om kull; ty på tröskeln stod — Janne.

Han flinade emot oss, när vi gingo förbi honom. ]

— Ja så, det har blifvit ett par tjufstrykar af )

mördarens ungar! skrek han men drog sig undan och 'j

tog till fotterna, då länsmannen kom.
|

i
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Han fortsatte dock, under det han sprang, att mot

oss utösa en hop smädelser.

Länsmannen förde oss upp till sitt boställe, der

han läste in oss i ett af sina arbetsrum, hvarefter vi

hörde honom gifva befallning om ett åkdons förspäu-

nande.

Klockan tio på förmiddagen öppnades åter dörren

af länsmannen. Han kom nu, åtföljd af prosten Wenner.

Att vi på ärligt sätt bekommit pengarne, var tyd-

ligt bevisadt genom brefvet, som Paul bedt länsmannen

lemna prosten, hvilken senare dessutom, några dagar före

vår ankomst erhållit en skrifvelse från grefve Strål-

krans, som beskrifvit hela händelsen ock anförtrott oss

i prostens vård och beskydd. Återstod nu ringen.

Baron Lodstein kunde icke förmås att nedlägga åta-

let. Det blef tingssak, och Paul måste, såsom anklagad

för stöld, undergå ransakning.

Hela byn och snart sagdt hela socknen fick veta, att

positivspelarens Pålle hade stulit en ring, och ehuru Paul

vid tingets slut blef frikänd i brist af bevisning, fans

det likväl icke någon mer än prosten och länsmannen,

som ansåg honom oskyldig, utan man betraktade honom

allmänt såsom den der begått stölden.

tlag hade, under det tinget stod, vistats hos läns-

mannens, men när Paul åter blef fri, fördes vi båda till

prostgården.

Den förmögenhet af sextio tusen riksdaler, som så

oförmodadt blifvit min, förvaltades af prosten såsom

varande min förmyndare.
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JUNDE KAPITLET.

Hvilken omhvälfning i en menniskas lif åstadkom-

mes icke genom att helt plötsligt förvandlas från ett

fattigt och kringirrande^ barn till egare af en betydlig

förmögenhet!

Vi, ett par landstrykare, som lefvat af inkomster-

na från galan, med ett vanärande fäderuearf och förak-

tade såsom tillhörande draggen af folket, voro nu rika.

Jag säger vi, ty då jag kom till prostgården, fat-

tade jag ej, huru en af oss skulle kunna ega fömögen-

het, utan att den äfven tillhörde den andra.

Paul skulle likväl snart lära mig begripa motsatsen.

Prosten Wenner, en ärans man och prest i detta

ords vackraste betydelse, blef den, som åtog sig ordnan-

det af vår framtid, dervid biträdd af länsman Wrikter.

Dessa båda skulle blifva förmyndare, men innan

detta reglerades, hade ett ganska sällsamt uppträde egt

rum emellan Paul, dem och mig.

Naturligtvis betraktade alla denna oss så oförmc^adt

tillfallna förmögenhet såsom något, af hyilket vi båda

skulle komma i besittning, och detta så mycket mer,

som Strålkrans i sitt bref till prosten nämde bröderna

Fredriksson, ehuru han i berättelsen om spelnatten en-

dast talade om mig såsom den, hvilken vunnit pen-

garne.

Han ansåg oss likväl som gemensamma egare till

min vinst, men detta ville Paul alldeles icke gä in på.

Pengarne voro mina, menade han, och icke en enda
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skilling tillhörde honom. Det faas ej någon makt på jor-

den, som kunde förmå honom att emottaga något deraf.

Då prosten och länsmannen det oaktadt ville dela

förmögenheten i två lika delar, förklarade han, att de

genom en sådan fördelning endast skulle jaga honom ur

fäderneslandet och för alltid skilja honom från mig. Han

åberopade Strålkrans’ . berättelse, der det uttryckligen

stod, att Conny Fredriksson vunnit fyrtio tusen gulden

på roulette vid en viss namngifven badort.

Jag var för ung att inse det verkligt storsinta i

Pauls uppförande. Mig föreföll det rätt och slätt, som

om Paul blifvit tokig; ty det som var mitt, måste ju

äfven vara hans.

Slutligen, efter mycket talande och ordande om sa-

ken, behöll Paul segern, och jag förblef ensam egare af

hela kapitalet.

Då pengarne blifvit säkert placerade, skred man till

öfverläggning om min uppfostran.

Jag skulle skickas till Lunds högre lärdomsskola.

Der kände man ingenting om min fars olyckliga slut

eller den ledsamma tingshistorien om stölden af ringen.

Jag var der rätt och slätt prosten Wenners myndling,

som skulle inackorderas hos hans bror, professor Wenner.

Paul skulle stanna i Skärparby prostgård öfver vin-

tern för att konfirmeras.

Vi skulle således skiljas från hvar andra.

Detta var för Paul kanske det svåraste, ja, nästan

lika svårt, som anklagelsen för stölden varit. Då man
meddelade mig detta beslut, tiggde och bad jag att få

stanna hos Paul. Jag lindade mina armar om hans hals;

jag gret och försäkrade, att jag jcke kunde lefva utan
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honom
;
men ehuru Pauls egna ögon stodo fulla af tårar,

^

sade han med sitt milda leende : 5

— Conny, det måste ske. Du skall nu blifva, hvad
'

jag alltid spått, en herreman. Du skall studera och
^

blifva en dugtig karl. Vi måste skiljas ... det är för >

din framtida lycka.

— Om jag blir en herreman, Paul, inföll jag, — '

så måste du äfven blifva det.

Paul skakade på hufvudet och sade till hälften sorg-

set, till hälften skämtande :

— Nej, du, jag har ju redan flere gånger sagt dig,

att jag blir,, hvad jag är, en gatsångare. Den duger

icke till herrekarl, som af alla är känd såsom positiv-

spelare och dertill blifvit utpekad att vara en tjuf, som

man släppt lös af undseende. Jag har i alla fall ieke håg

att lära något yrke, utan vill lefva af min sång; men

du, Conny, du skall lära dig många nyttiga saker.

De dagar, vi tillbragte till sammans före min afre-

sa, skola aldrig gå ur mitt minne.

En god mor hade icke kunnat omhulda mig med

större ömhet och fullkomligare glömska af sig sjelf. än

Paul gjorde, oaktadt hans bleka ansigte, hans röda ögon

sqvallrade om, att han vakade natten igenom.

Så kom dagen, då jag skulle resa. Man måste med

våld slita mig från Paul. Jag grät och skrek af alla

krafter och slog omkring mig, då man bar mig till åk-

donet. Genom töcknet af mina tårar såg jag, huru Paul,

då vagnen rullade bort med mig, sprang efter den ett

långt stycke; derpå stannade han tvärt, och jag hörde

honom ropa mitt namn, men med en ton, söm liknade

ett hjertskärande skrj^

Jag ville kasta^ mig ur åkdonet. Doktor Wenner
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slutenhet, som under dessa år återhållit mina känslor, föll

sönder, och den länge inneslutna känslans ström rusade

ohehindradt fram öfver mina läppar. Jag förklarade driste-

ligen, att om jag icke finge återse min bror, ej vara till

sammans med honom någon tid, skulle min flit och min ar-

betsförmåga dö bort, liksom mitt glada, sorglösa lynne gjort.

Professorn gick ideligen framåt, oaktadt vi redan

voro förbi hans boning. Icke ett ord undföll honom.

Han vände icke ens hufvudet för att se på mig
;
han gick

endast litet fortare än vanligt. Andtligen tystnade

jag, qväfd af min rörelse och det häftiga ordandet. l)å

jag upphörde att tala, stannade professorn, och det så

tvärt, att jag, som trafvat på i kapp med honom^ rusade

flere steg förbi, innan jag märkte, att han stannat.

Jag vände hastigt om, och på detta sätt blefvo vi stå-

ende midt emot hvar andra.

— Hm, ja så, hm, hm! voro de första ljud, som

undföllo honom.

Derefter såg han på mig och yttrade sträft:

— Det var fasligt hvad du kan prata, när tungan

en gång kommer i gång. Har du tegat förut, så tar du

nu igen skadan.

Och dermed vände professorn tvärt om för att gå

hem till sig.

Jag. rusade efter honom, alldeles utom mig af ån-

gest, och, höjd af förmätenhet, jag fattade den ena af

hans händer, stammande:

— Herr professor, jag får ju resa? Icke sant, jag

får fara och uppsöka min bror?

— Hvad tager du dig före? Hvad anser du mig

för, efter du hugger tag i mig så der? Tror du kan-

ske, att jag icke vet, hvad jag har att göra?



90

— Jo, herr professor, men . . . v

— Här finnes icke några men . . . du får . .

.

Professorn afbröts af en nysning, och mitt hjerta

stod stilla.

— Återse din bror, tilläde han.

Nu satte han af med sträckande fart in i porten

och uppför trappan, så att jag med möda hann följa ho-

nom. Då vi kommit upp i förstugan, framstammade jag -

några ord, som skulle tolka min tacksamhet, men han

ryckte hastigt upp salsdörren och sade i snäsig ton:

— Gå du in till dig och lemna mig i fred.

o

y^TTONDE KäPITLBT.

Huru besynnerligt är icke lifvet! Huru fullkomligt

okunniga äro vi ej om, hvad det nästa ögonblicket bär i !

sitt sköte! Vi stanna utanför en dörr, vi lägga handen

på dess lås, och vi veta icke förr än dörren går upp,

hvad vi skola finna der inne.

Så var det äfven med mig. Professorn hade för-

svunnit genom salsdörren, och jag skyndade till min dörr,

fullt förvissad, att min lilla kammare skulle vara lika

öde och tom, som när jag lemnade den. Jag vred om
nyckeln och stod under några sekunder liksom förstenad, .

men utropade i den nästa med ett glädjeskri:
i— Paul!

'

'I

Och nu hvilade jag vid den så länge saknade, sä ..

lifligt efterlängtade broderns bröst.

Hvad är att säga om ett dylikt återseende? Intet, i
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En hvar som har känsla fattar det. äjertats högtidsstun-

, der tåla icke vid att beskrifvaSc

Undei* de första timmarne voro vi så berusade af

återseendets glädje och så uteslutande upptagna deraf,

att vi glömde allt annat. Vi liknade ett par barn, yran-

de af fröjd.

Middagen hade blifvit inburen till oss. Huru vida

vi åto något eller intet, mins jag ej. Först emot afto-

inen, sedan vi flere timmar talat om, huru vi saknat

loch längtat efter hvar andra, började frågorna.

Jag märkte, att Paul förändrats betydligt. Hans

ivackra hufvud var om möjligt vackrare än förr, men

ansigtets uttryck var icke mer det samma. Sorglösheten

deri hade försvunnit, och deröfver hvilade något, som

liknade en lätt slöja af svårmod, bakom hvilken den natur-

liga glädtigheten ibland skymtade fram. Han hade vuxit

i sina långa armar; ryggen var icke mera så krökt, ax-

larna icke så sneda
;

benen hade blifvit något raka-

:re, och halsen alldeles förlorat sitt utseende af tran-

hals. Hans klädsel utmärkte sig likväl för samma egen-

heter som fordom. Han hade nu, såsom då han brukade

!
uppträda riktigt med glans, en snygg, brun rock, men

för stor; ett par svarta pantalonger, för långa; ett par

stöflar med låga klackar och af en besynnerligt uppstå-

ende form i tåspetsen; en vest af sammet, något för

i kort; en långhalsduk, som verkligen var lång, och öfver

hvilken en bred, men bländande hvit skjortkrage var

Inedviken. På bordet låg en nästan elegant halmhatt

l
och bredvid den Pauls fiol.

Om Paul varit klädd efter senaste modejournalen och

:i varit den prydligaste unge man i verlden, hade jag ej
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kunnat vara stoltare och gladare öfver att återse honom,

än jag nu var. Allt det svårmod, som plågat mig un-

der dessa fem år, hade försvunnit, och jag var åter sam-

me bekymmerslöse gosse som fordom, då Paul och jag

vandrade omkring med vårt positiv.

Paul åter kunde icke förundra sig nog öfver, att

hans lille Conny blifvit en så stor yngling. Han be-

traktade mig med blickar af den mest oförstälda beun-

dran, då jag förtäljde om mina framgångar i skolan, att

jag fått premium i alla klasser och att jag på hösten

skulle blifva gyjnnasist. Pauls ögon lyste af glädje, och

han utropade gång efter annan:

— Det är ju, Itvad jag alltid sade, att du skulle

bli något ovanligt. Gud välsigne dig, Conny, du är en

präktig pojke, och när du blir så gammal som jag, har

du redan varit student ett par år. Ah, hvad det skall

blifva roligt

!

Vårt .samtal afbröts mot aftonen af professorn, som

helt oförmodadt trädde in till oss. Han sade med sin

vanliga, buttra röst:

— Jag vill säga dig att du och din bror kunna
|

följa med mig ut till Torparbo (detta var professorns
I

sommarställe), och stanna der öfver sommaren. Min hu- :

stru och jag fara upp till Stockholm. Jag reser till Tor-
j

parbo om en timme, och då skolen I följa med.
j

TJtan att afvakta något svar gick han ut igen.

Nu först frågade jag, huru Paul kommit till Lund.
j

På mitt spörsmål fick jag det svaret, att Paul skrif- 1

vit till professorn och frågat, om det ginge an, att jag :

finge komma och helsa på honom i Göteborg. Till svar

härpå hade professorn låtit Paul förstå, att han fann i
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Idet bättre, att vi öfver sommaren vistades till samraaus

på hans landtgård.

Paul antog tillbudet och kom till professorns hem

3n halftimme efter det jag begifvit mig till examen.

Professorn hade talat vid honom, berömt mig mycket

}ch bedt Paul afvakta min återkomst irme i mitt rum,

ivarefter gubben gått upp till skolan för att höra, huru

sxaraen gick.

; En timme efter det han ^arit inne hos oss foro vi

I :ill Torparbo, som låg två mil .från staden.

1 Der framlefde Paul och jag sommaren helt allena.

Den tillgifvenhet, som fäste mig vid min bror, blef

1 inder denna sammanvaro ännu fastkre och starkare.

1 Ehuru våra lefnadsbanor, vår smak och våra sträf-

t randen för framtiden voro fullkomligt skilda, fans det

1 ikväl emellan oss hjertats sympati, och den är alltid

itarkare än all annan. Det var också omöjligt att dag-

a igen lefva till sammans med Paul och icke fästa sig vid

a letta rikt begåfvade naturbarn.

Såsom liten hade jag älskat honom af instinkt, der-

la ör att han älskade mig; men nu, sedan åren mognat

is nitt förstånd och skilsmessan stegrat min ömhet, blef

nin vänskap något, som skulle trotsa tiden och likt en

r- ;uldåder gå igenom min själ, huru uppfyld af slagg den

m för öfrigt blefve.

Under denna vår sammanvaro sökte jag åtskilliga

1 ;ånger öfvertala Paul att afstå från sitt kringirrande

i('i if och med mig dela den förmögenhet, som så utan all

j iain förskyllan tillfallit mig.

t Hans svar på alla mina föreställningar blef alltid

111
tt afslag på att dela något med mig, men tillika en

ippmaning åt mig att vara tacksam för att jag genom
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något annat än en kringirrande äfventyrare.

— Men om detta verkligen är en lycka, hvilket jagj

gerna erkänner, sade jag, — hvarför vill du då icke'

lemna ditt vandrande lif och blifva något annat, än du

är? Du kan väl aldrig på allvar vilja påstå, att dh

handlade orätt, om du delade dessa pengar med mig och

genom dem skaffade dig de kunskaper, som du sjelf er--

känner äro så väsendtliga?

Paul lutade hufvudet i handen och sade till svar

härå

:

— Orätt? Ah, nej, icke precis det, men jag skulle

icke finna mig lycklig, om jag måste förändra lefnads-

vanor. Så långt jag kan minnas, har jag fört ett oord^

nadt lif, sjungit för bröd och varit nöjd, då sådant icke

saknats. Sången var mig kär från mina späda år, och

vanan har gjort, att jag icke mera passar för att gen on

arbete förtjena mitt bröd. När jag var i Skärparbv

prostgård, tänkte jag slå mig på något yrke och upphö:

ra att gå med positivet; men när jag varit der en tidl

grep mig längtan efter att fri och utan tvång få vandrd

ut och sjunga. Mitt sinne hlef tungt och grubblande

mina tankar mörka och dystra under den tid jag stanj

nade i prostgården, der den ena dagen var den andrs

lik, och der mitt öga alltid mötte samma ansigten. Jag

läste och jag arbetade, men borta var min glädje; arbej

tet var tungt, och jag liknade mig sjelf vid en sparf

som rnan satt i bur. Sparfven är glad och belåten, d! i

han är fri, och sänder upp sitt qvitter lika sorglöst frå] i

städernas gator som från skogens toppar, men sätt ho '

nom fången, och han dör, om du än omgifver honom me(

allt möjligt öfverflöd. Jag- skulle dö, om jag tvangs at
|
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leiva stilla på en och samma fläck, äfven om den vore

ett paradis . . . Nej, Conny, min sång och min frihet äro

min lycka. Jag vill ej hafva det annorlunda. Jag äl-

skar att vandra omkring och sjunga för folkets barn.

De förstå mig, och jag förstår dem. Vi passa för hvar

andra.

— Du är således fullkomligt nöjd och lycklig?

— Jag skulle vara det, om ej . . .

Han strök med handen öfver sitt lockiga hiifvud

och tilläde tvärt:

— Men det är ej värd t att tala om.

— Jo, Paul, du skall tala ut. Säg, att du ej är

lycklig, derför att vi måste lefva skilda.

— Conny, att vi måste det, är din framtida lycka

och kan således icke innebära någon olycka för mig. Det

är ett ondt, som jag gerna underkastar mig, derför att

jag vet, att det skall bringa glädje med sig för dig.

Käre Conny, när det är fråga om dig och ditt väl, kom-

mer mitt eget jag ej med i räkningen. Det är något

annat, som stör min lycka och ställer sig emellan mig

och min glädje.

/ — Och det är?

Jag såg på Paul och tänkte ovilkorligen på vår far.

— Det är den der ringen, som man fann i min på-

se och som vid mig fäst misstanken att hafva stulit.

— Paul, du blef ju frikänd, inföll jag.

— Frikänd af undseende med min ungdom och af

brist på bevis, svarade Paul sorgset leende.

I detta leende hade jag förklaringsgrunden till det

drag af svårmod, hvilket stundom hvilade öfver hans

ansigte.

Efter en stunds uppehåll fortfor Paul:
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— Det är, som om jag icke kunde se folk i ansig-V

tet, förr än jag fått reda på, huru ringen kommit i mlu
;

påse. När jag nu sjunger, och mitt sinne känner sig

fritt och gladt såsom fordom, då kommer helt plötsligt “t

minnet af, att jag såsom tjuf stått inför rätta, och bort-

blåser då min glädje och min förnöjsamhet. Jag slutar !

tvärt min sång och vandrar bort med bedröfvelse i
j

hjertat. j

Vid åhörandet häraf fattades mitt sinne af en djup l

förbittring emot baron Lodstein. Jag kände, att om det i

gafs någon menniska, jag ,af själ och hjerta afskydde,

så var det denne man, som, ehuru fullt medveten af att i

vi icke stulit pengarne, ändå anklagade oss derför. Att^

han på något oförklarligt sätt transporterat ringen i
|

Pauls påse för att göra honom ännu mera misstänkt, var/|

min fulla öfvertygelse. Huru mycket ondt hade han ej
|

dermed gjort min stackars bror. |

Paul, som på mitt ansigtsultryck förstod, hvad som
|

föregick inom mig, började tala om andra saker, min|

framtid och den bana, jag hade för mig, hvilke-n, enligt

hans öfvertygelse, var i högsta grad lysande. i

Under det Paul målade mitt kommande lif med de ^

mest ljusa färger, satt jag helt tyst och följde honom i i

tankarne till alla de upphöjelser och utmärkelser, som j

han förutsade, att jag skulle ernå. J

Jag hade aldrig förr haft klart för mig, hvad jag

ville blifva, men nu, nu, när Paul ordade om, huru myc-

ket jag kunde välja på, stannade min tanke på domare-

kallet. Må hända leddes den dit af den förbittring,
]

hvarmed jag tänkte på den oförrätt, min bror lidit. i

Återkallandet deraf bestämde således uteslutande
]

mitt val af lefiiadsyrke. Med ungdomens vanliga oerfa-l
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renhet och öfvermod, ansåg jag det hafva varit domarens

fd, att Paul ej hlef fullkomligt frikänd. Jag skulle im

egna mina krafter åt att blifva en sträng och omutlig

domare, som en dag kunde klart framdraga mia brors

oskuld och baron Lodsteins nedrighet.

Tiden tiög emellertid hastigt, och vi voro snart i

Augusti.
j

En vacker dag, då Paul och jag talade om den snart

förestående skilsmessan och öfverenskommo att, så vidt

möjligt vore, träffas livarje år, fingo vi se professorns

trilla köra upp på gården. Jag erfor vid åsynen deraf

en högst obehaglig känsla, ty jag visste, att detta var

signalen till mitt och Panis uppbrott frän Torparbo.

Tvenne dagar derefter voro vi också skilda.

Paul hade vandrat bort med sin fiol fÖr att fort-

sätta sitt nomadlif; jag återvände till Lund för att å

nyo börja plugga

Mitt forna rum en trappa upp i professorns hus

fick jag nu utbyta mot ett större, sonj var beläget tvä

trappor upp och bredvid professorns bibliotek. Det skil-

des derifrån endast genom en tunn dörr, som leinnade

honom fritt inträde till mig, nar han ville och behagade.

Dagen efter den, då jag blifvit inlogerad i min nya

boning, som var betydligt gladare och trefligare än den

förra, återkom jag mot aftonen från en längre promenad

som jag gjort för att skingra saknaden efter Paul.

Då jag skulle stiga uppför trappan, kom en karl

springande utför den samma, och vi möttes midt i trap-

pan.

Jag tvärstannade vid hans åsyn och stirrade på ho-

nom, Afven han betraktade mig, och det med en min,

som uttryckte den största förvåning; men utan att nå-

Positivspelarens Son. 5
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gondera klädde sina känslor i ord, skyndade vi om hvar
;

andra.
:

Var det möjligt? Kunde det väl vara han? 1

Den följande dagen var det första gången efter vår

återkomst till Lund, som vi samlades till middagen. De i

föregående dagarne hade hvar och en ätit på sitt rum.

Då jag inträdde i salen, fann jag samme karl, som

jag mött i trappan, stående med en servet öfver armen.

Jag förstod nu, att han var anstäld som betjent hos pro-

fessorn i stället för den gamle, som kort före deras resa

till Stockholm aflidit.

Professorn kunde icke tåla qvinliga domestiker inne

i rummen, utan uppassningen och städningen af hans rum

hade alltid blifvit bestridd af en betjent.

Under måltiden fick jag tid att närmare granska

den nykomne.

Icke något tvifvel mer: jag hade ej misstagit mig,

då jag vid mötet i trappan trodde mig känna detta an-

sigte.

Det var ingen mer och ingen mindre än svarta Sti-

nas Janne.

Den blick, han kastade på mig, då han passade upp,

sade, att han känt igen positivspelarens son. Jag erfor

dervid visserligen icke något af min gamla fruktan för

honom, men väl en aning om, att Janne skulle låta mig

få betala, att jag hade plats vid det bord, der han pas-

sa,de upp.

Jag fruktade icke mera hans misshandlingar, icke

hans knytnäfvar; men sä mycket mera hans tunga. Det

låg något af skadefröjd i den blick, han fäste på mig.

Han tycktes vilja säga: Vänta du, min finelierre; mitt

gamla agg har icke försvunnit, ehuru jag vuxit upp från
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pojke till yngling. Jag har alldeles icke glömt de slag,

länsmannen gaf mig för din skull, och detta skall du få

betala.

Då jag efter måltiden åter befann mig ensam på

mitt rum, öfvertänkte jag detta sällsamma möte.

Jag genomgick i minnet de förföljelser, jag af kam-

raterna utstått under min skolgång i Stockholm, och jag

frågade mig sjelf, om jag vore sinnad att nu såsom äl-

dre fördraga något dylikt. Svaret blef nej. Jag hade

haft för mycket beröm i skolan för att icke inse, det ar-

bete och kunskaper böra ega förmåga att aftvå den ärf-

da vanäran.

Sammanvaron med Paal hade stärkt min tillgifven-

hetskänsla, stillat min längtan och spridt tillfredsställelse

i min själ. Den tungsinthet, som hvilat öfver mitt inre,

var bortblåst. Pauls målningar af min framtid hade väckt

mitt sjelfmedvetande och min energi. Jag kände, ehuru

ung, att jag icke genom några svårigheter eller motgån-

gar borde låta afhålla mig ifrån att fortgå på kunska-

pens bana för att uppnå det mål, hvartill jag beslutat

komma.

Hvilka således följderna än blefve af mitt samman-

träffande med Janne, var mitt beslut fattadt, att jag

icke af dem skulle låta nedslå mitt mod.

Mötet med min barndomsfiende väckte således den

ditintills slumrande motståndskraften i min själ och lär-

de mig inse, att hvarje försök att undfly de förödmju-

kelser, min härkomst framkallade, endast skulle hafva till

följd att förstora dem.

Det enda sätt, jag egde för att gå segrande ur stri-

den mot fördomarne, var att stå upprätt och aldrig af
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falsk stolthet eller barnslig fåfänga låta förleda mig att

förneka min bÖrd.

De timmar, som förflöto frän middagen till aftonen,

voro ganska afgörande för riktningen af min karakter.

Följande dag skuile jag taga examen till gymnasium.

En vecka hade förflutit sedan Jannes och mitt för-

sta möte i professorns hus. Jag såg honom dagligen;

han borstade mina kläder, passade upp på mig vid bor-

det, men ännu hade ej något ord blifvit vexladt oss emel-

lan. Jag undvek att tilltala honom, och han skötte helt

tyst siua åligganden.

Var det något, som jag önskade eller behöfde, vände

jag mig till pigan, som bäddade, men aldrig till Janne.

Nog af, då en vecka förgått, utan att jag hört nå-

got, som utvisade, att Janne berättat min fars lefnads- ,

öden, upphörde jag att tänka på honom.

Min uppmärksamhet blef dessutom, sedan jag börjat

på gymnasium, så upptagen af läsningen, att jag icke ha-

de någon tid öfrig att sysselsätta mig med andra saker.

En dag i medlet af September återvände jag helt

glad från gymnasium till hemmet.

Jag hade riktigt utmärkt mig vid den matematiska

lektionen.

Helt muntert inträdde jag i mitt rum, men stanna-

de, hejdad af röster, som talade med stor häftighet inne

i professorns bibliotek.

Der brukade det eljest vara så tyst, att man ej för-

nam något annat ljud, än knarrandet af den lärde man-

nens stöflar, då han promenerade der.

Ofverraskad af att något liknande en träta kunde

försiggå der, lyssnade jag. Mitt öra träftades då af des-

sa ord^ som fru Wenner med ohejdad häftighet yttrade:
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— Det kan icke hjelpas, du måste höra mig, och

jag säger dig, Wenner^ jag låter icke till den grad tuk-

ta mig, att jag i mitt eget hus hyser en så vanfrejdad per-

son, som den slyngeln. Jo, det är just en snygg histo-

ria! Professor Wenner har i fem års tid haft till elev

sonen af en mördare och satt ett dylikt barn vid sitt

bord, låtit sin hustru hafva samma omsorg om honom

som om ett barn af hederliga föräldrar. Detta är en

sådan skamfläck, att . . . att . .

.

— Du alldeles glömmer dig, inföll professorn.

— Nej, jag glömmer mig icke! återtog professorskan.

— Jag skulle tro, att det är du, som glömt dig, och

handlade jag rätt, så omtalade jag för alla menniskor,

huru du behandlar din hustru . . . hvilken tyrann du är,

som tvingar henne att umgås med den uslaste pöbel. Det

säger jag dig, lemnar han oss icke genast så stannar

jag icke en dag qvar i detta hus, der jag är född, och

hvilket du har mig att tacka för, fortfor hon grå-

tande och snyftande. — Jag hade väl, till tack, för att

du fått det med mig, bort kunna vara säker på, att det

icke skdlle oskäras af vanhederliga personer. Ja, så

mycken aktning borde min man verkligen bevisa mig,

men du har alltid varit otacksam, hjertlös och despotisk.

— Huru länge ämnar du hålla på så här? frågade

professorn, ännu allt jemt talande i sin vanliga, kalla ton.

— Till dess pojken äf ur huset.

— I så fall är det bäst, att du genast flyttar här-

ifrån, såsom du nyss sade. Fredriksson kommer att stan-

na, till dess han blir student. Nu har du hört mitt ord

och kan således aflägsna dig.

— Du jagar mig således bort för den der slyngelns

skull? utbrast professorskan.
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— Ja, i fall du ej trifs under samma tak som han.

— Men vet du då, hvad han är för en ?

“ Jag vet, att hans far varit positivspelare, sva-

rade professorn i något sträfvare ton än förut, — vida-

re, att fadern under ett gräl stuckit knifven i en italie-

nare, och att han sedan, då han blef dömd till döden,

hängde sig. Du märker således, att jag känner till Fre-

drikssons slägt, och att du om den samma ej kan säga

något, som är nytt för mig. Allt det der har jag ve-

tat, innan Fredriksson kom i mitt hus; men det hindra-

de mig icke att taga emot honojn, eller att fortfarande

hafva honom qvar, till dess hans uppfostran är gjord*

Jag råder derför ej någon, eho det vara må, att uppfö-

ra sig illa emot honom. Det betalas för hans vistande

hos mig. Han har rätt att fordra ett godt bemötande

af dem, som taga emot hans pengar, i synnerhet som han

till hela sitt uppförande visat sig vara en exemplarisk

gosse.

— Det är således af usel vinningslystnad, du be-

håller honom? Det är snikenhet?

— Qvinna, väg dina ord ! varnade professofn.

— Jag behöfver icke väga dem, och jag måste säga

dig, att ditt uppförande är... är.,., besynnerligt. Du
gör gemensam sak med en tjuf. De penningar, som be-

talas dig, äro stulna. Så väl han som hans bror hafva

varit anklagade för stölden deraf, men blifvit frikända

af bristande bevis. Brodern har dessutom lidit straff

för att han stulit en ring. Dessa båda utstuderade skäl-

mar hafva bott och vistats på Torparbo. Der hafva de

väl förskingrat ett och annat. Och du, som är så upp-

blåst öfver din lärdom, att du sätter dig öfver andra

menniskor och tror dig oåtkomlig för tadlet, du skall
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likväl genom detta vanära dig sjelf och din stackars hu-

stru. Det finnes ej någon lärare eller lärjunge vid hela

gymnasium, som skall vilja hafva att göra med en dylik

discipel och kamrat. Han skall blifva utvisad från lä-

roverket trots ditt beskydd, och folket skall peka fing-

ret åt oss.

— Nu icke ett ord mera ! utbrast professorn med så

dundrande stämma, att jag hoppade till, der jag stod.

Han slog på ett eftertryckligt sätt handen i bordet,

bifogande

:

— Om du med ett ord vågar vidare förklena Fre-

driksson, skall jag aldrig . . . märk, Anna Maja, jag sä-

ger aldrig . . . förlåta det. Du vet, att jag håller, hvad

jag lofvar. Du borde äfven känna, huru omöjligt det är

att rubba mina beslut. Kan du icke lefva till sammans

med min elev, så flytta till Torparbo; men våga ej ytt-

ra ett ofördelaktigt ord om honom, ty då äro vi skilda

och det för alltid.

— Och det, Wenner, säger du mig! stammade pro-

fessorskan. -

— Ja, och om du retar mig, kan jag säga ännu

mera. Var derför på din vakt; du känner, att jag ej

är att leka med.

— Du vill således tvinga din arma hustru att fort-

farande hafva en tjuf i sitt hus? stammade den upp-

rörda professorskan.

— Jag tvingar henne till ingenting. Hon kan lem-

na detta hus, om hon ej kan uppföra sig så, som jag

fordrar af den qvinna, som bär mitt namn. Fredriksson

är en ovanligt sedig och rikt begåfvad gosse, om hvilken
icke finnes något ondt att säga. Hans uppförande har

under fem års tid varit sådant, att det lemnat ingen-
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ting öfrigt att önska. Dessutom intresserar han mig,

som om han vore min egen son. När du fått höra det-

ta, vet du äfven, hur du bör och skall behandla honom.

— Han har likväl varit anklagad för stöld, vågade

professorskan invända.

— Det är osanning . . , hvem har sagt det? röt

professorn.

— Wenner, du skrämmer lifvet af mig! utropade

professorskan förskräckt.

— Hvem har sagt, att Fredriksson stulit? Hör du,

jag vill veta det! ropade professorn med otyglad häf-

tighet.

—
' Vår nye betjent, Janne; han är från samma ort

som Fredriksson, stammade professorskan.

— Ja så.

Professorn hördes gå öfver golfvet och strax doref-

ter ljöd en ringklocka.

— Hvad tänker du göra? snyftade professorskan.

—
• Jag kallar hit Janne för att gifva honom afsked,

svarade professorn.

Några minuter derefter inträdde Janne.

I få men kraftiga ord underrättade professorn ho-

nom, att han genast skulle lemna sin tjenst. Professorn

gaf honom kontant lön till nästa fardag, men han vilie

ej hafva i sitt hus en person, som utspred vanhederliga

och lögnaktiga rykten om andra menniskor. Den, som

skulle tjena hos honom, skulle i första rummet ega den

dygden att kunna tiga och fick icke föra sqvaller.

Janne sökte urskulda sig, men afbröts tvärt af pro-

fessorn, som tillsade honom att aflägsna sig och om en

timme vara färdig att lemna hans hus.
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stränga förmaningar till sin äkta hälft.

Hon grät och bad om förlåtelse, samt tillstod, att

hon förgått sig
;
men professorns enda svar var en be-

fallning, att hon skulle lemna rummet.

När det åter blef tyst der inne, kastade jag mig på

soffan, liksom bedöfvad af hvad jag hört. Det föreföll

mig å ena sidan, som om jag genast bort lemna denna

boning, men å den andra, som om jag måste stanna.

Janne hade således äfven brännmärkt mig såsom tjiif.

Detta var något, som jag på förhand icke beräknat.

Midt under det min stolthet och hela min själ upp-

reste sig emot detta nya anfall, öppnades dörren, som

åtskilde professorns och mitt rum. Han stod på tröskeln

med ögonen fästa på mig.

— Har Fredriksson varit här länge? frågade han.

— Omkring en timme, svarade jag och reste mig

upp.

Mitt upprörda ansigte upplyste honom om alla de

sår, mitt inre under denna timme erhållit.

— Har du hört, hvad som förefallit?

— Ja, det har jag. Jag ämnade också bedja pro-

fessorn att få lemna Lund, sade jag, helt och hållet ly-

dande stundens ingifvelse.

— Och hvarför?

— Jag kan ej stanna i professorns hus, och jag vill

ej stanna i Lund, då jag icke får vara qvar hos pro^

fessorn.

— Och hvad hindrar dig att stanna hos mig?

— Det, att . . . att .

,

. professorskan icke vill hafva

mig här och . . . och . . .
jag vill icke . . . här blifva en

orsak till . . , till . , . ledsamheter, stammade jag och för'»
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mådde endast med yttersta ansträngning hålla tillbaka

mina tårar.

— Ganska bra, ganska riktigt tänkt, men öfver-

flödigt. Du behöfver icke befatta dig med hvad som

förefaller emellan mig och min hustru; det är saker,

som icke angå dig. Du stannar nu beskedligt, der

du är, detta är din förmyndares och äfven min vilja.

Nu icke ett ord mera om den saken . . . har du för-

stått mig?
— Det har jag, men . . .

— Här finnes icke några men, förstår du. Ar du

ej nöjd här, så skrif till din förmyndare. Till dess den-

ne sagt, att du skall flytta, blir du qvar. Och nu

till en annan sak. Huru ämnar du uppföra dig, i fall

de här historierna komma till kamraternas öron vid gym-

nasium ?

Ett ögonblick förblef jag tyst. Det nya, förödmju-

kande slag, som träffat mig, hade helt och hållet rubbat

den sjelfförtröstan, mitt första sammanträffande med Jan-

ne framkallat. Något liknande ängslan öfverväldigade

mig, men endast för några ögonblick; derefter lyfte

jag upp hufvudet, såg professorn i ögonen och svarade

med fasthet:

— Jag ämnar erkänna det, som är sanning, men be-

strida det, som är falskt.

— Godt, jag är nöjd; du börjar verkligen arta dig.

Professorn vände sig om för att gå in till sig
;
men

jag rusade fram till honom, fattade hans hand och ut-

ropade med den sårade stolthetens okufvade smärta:

— Herr professor, skicka mig bort; jag kan icke

förblifva i ett hus, der man anser mig för en tjuf, der

man skall visa mig förakt såsom en sådan, oaktadt jag
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är fullkomligt oskyldig. Jag kan icke uthärda medvetan-

det af, att man . . .

Här qväfdes min röst af tårar.

All den harm, jag erfarit under den sista timmen,

gaf sig nu luft i en spasmodisk gråt, denna tröst, som

qvinnan och barnet ensamt ega. Jag hade släppt profes-

sorn och gömde mitt ansigte i mina händer, alldeles

öfverväldigad af mina känslor.

Under några minuter hördes ej något annat ljud än

mina snyftningar. Slutligen yttrade professorn i en ton,

som ljöd helt mild:

— Fredriksson, du är ännu ett barn och derför talar

och uppför du dig såsom ett sådant. Kom hit in med

mig, så skall jag säga dig ett par förståndiga ord.

En hand klappade mig på hufvudet. Jag såg ha-

stigt upp. Något liknande en vänlig smekning, hade

jag sedan min mors död ej erhållit af någon annan än

Paul, och allra minst väntade jag mig något dylikt prof

af deltagande från den sträfve professorn.

Då jag blickade upp i hans ansigte, upphörde mina

tårar att rinna. Han såg så vänligt och deltagande på mig,

att jag dervid erfor något, som liknade glädje. Utan

att säga något vidare följde jag honom.

Han talade länge och allvarligt, men om än orden

voro något stränga, var tonen deremot mild. Han sade

mig, att hans hustru alldeles icke hade ansett mig för

tjuf, att hennes ord varit ett uttryck af hennes då her-

skande känsla, men att hennes naturligt goda hjerta sä-

kert redan kommit henne att ångra dem. Han bevisade

mig derefter, att om jag nu lemnade Lund, skulle jag, i

fall Jannes historia blefve kringspridd, endast gifva tro-

värdighet deråt. Det säkraste sättet att jäfva den var



108

att stanna qvar och genom ett fortfarande godt uppfö-

rande vederlägga hvarje ärekränkande rykte. Endast

den brottslige flyr, sade han.

Summan af vårt samtal blef, att jag inom mig gaf

professorn rätt, och då jag en stund derefter åtföljde

honom ned i matsalen, hade all min tro och lit till min

egen oskuld återvändt.

Professorskan var ej synlig vid middagen, och en

qvinlig domestik passade upp.

NlONDE KAPITLET.

Ett är förgick, utan att jag af miua kamrater eller

någon erinrades om Jannes historia.

Professorskan hade några dagar efter Jannes aflägs-

nande från Lund åter visat sig vid middagsbordet och

då bemött mig alldeles som förut, endast med den skil-

nad, att hon var kallare och icke vidare inlät sig i

något samtal.

Jag läste flitigare än någonsin och saknade intresse

för allt annat än mina studier. För hvarje framsteg,

jag gjorde, växte min förtröstan, och hoppet, ungdomens

glade följeslagare, log så löftesrikt emot mig. Jag kän-

de mig stolt och nöjd med mig sjelf, emedan jag stod

framom mina kamrater i kunskaper och flit. Vid sexton

år var mitt inre också uppfyldt af högmod öfver mina

intellektuela gåfvor, ett högmod, åt hvilket lärarne, ge-

nom att framdraga mig såsom något ovanligt, gåfvo all

möjlig näring.

I samma mån sjelfkänslan växte, visade jag mig
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mera tillgänglig mot mina kamrater ocli nedlät mig tid

efter annan att bjelpa dem med deras lexor. Jag blef

ett slags orakel för dem, en förebild, hvilken lärarne

åberopade, och en fullkomlighet inför mig öjelf samt ett

af verldens underverk i Pauls ögon.

Hvarje bref från honom innehöll den mest entusi-

astiska beundran ölver mina framsteg, hvilka jag allde-

les icke underlät att förtälja för honom. När sommar-

ferierna åter inföllo, reste professorn och jag till Tor-

parbo, dit Paul ankom något senare och qvardröjde en

vecka.

Professorskan hade rest till Malmö för att der gästa

öfver sommaren hos sina slägtingar.

Visst tyckte jag, att sammanvaron med Paul var

bra kort, men jag tröstade mig likväl med att efter hans

aflägsnande fördjupa mig i mina studier, hvilka profes-

sorn nu helt och hållet ledde.

Sommaren, liksom den öfriga delen af året, var för

mig endast en tid af fortsatt arbete. Jag gaf mig icke

någon tid till hvila eller förströelse. Jag jagades som

af en feber för att rätt snart blifva student med höga

betyg. När jag hunnit så långt, då ville jag roa mig,

då skulle jag njuta af all den glädje, jag nu frivilligt

försakade.

Då höstterminen åter började, tog jag examen till

tredje ringen i gymnasium och gjorde sålunda ett hopp

öfver den andra.

Samma dag jag vunnit denna, såsom jag tyckte,

lysande framgång, hade professorn några främmande

hos sig.

Gästerna bestodo af professorer och lärare vid gym-
nasium och skolan. Jag var ännu i den ålder, då man
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helst på afstånd beskådar främmande folk och är liksom

litet ökygg för beröringen med dem. Jag hade också

tagit plats i en vrå af förmaket; lyssnande till hvad

som talades och dervid görande tysta anmärkningar

inom mig.

Ett par professorer stodo och språkade med hvar

andra, då rektorn vid gymnasium kom fram till dem,

sägande :

— Nå, har bror hört, hvem som flyttat till Lin-

desfors?

Professorn hade ingenting hört.

—
' Unge baron Casper Lpdstein har ju ärft godset

efter grefve Danker, yttrade den andre professorn, vänd

till rektorn.

— Ja, det tillföll honom såsom fideikommiss vid

grefvens död förliden vår, och nu har Casper Lodsteins

farbror och förmyndare, baron Fabian, flyttat dit för att

vara sin myndling närmare. Den unge fideikommissarien

har i dag tagit sin inträdesexamen vid gymnasium. Hans

farbror och förmyndare har låtit sätta i ordning första

våningen i grefve Dankers hus här i Lund, hvilket

äfven tillföll den unge baronen i arf. Vintermånaderna

ämnar den friherrliga familjen vistas i Lund och somma-

ren på Lindesfors. Fabian Lodstein är, såsom bekant,

gift med den aflidne grefve Dankers syster, med hvilken

han fick förmögenhet.

— Fabian Lodstein tyckes på de senare åren ha

blifvit lika ekonomisk, som han förr var öfverdådig slö-

sare, yttrade professorn,

— Detta är något, som mycket ofta händer. Sedan

man, såsom baronen, förslösat allt, hvad man egt, vak-
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nar förståndet, och man vänder tvärt från den väg, som

skulle leda till armod och elände.

Hvad som vidare sades, hörde jag icke, så upptagen

blef jag af tanken på, att denne Lodstein åter skulle

träda i min väg. Blodet sjöd vid tanken, att jag icke

kunde få hämnas, att jag ännu var för ung och vanmäk-

tig att kunna företaga något mot den, som gjort mig

och min bror så mycket ondt.

Ett par veckor efter denna afton, då jag gick från

gymnasium, mötte mig ett elegant åkdon, i hvilket en en-

sam herre satt. Min uppmärksamhet fästes likväl ej på

denne, utan på betjenten, som stod bakpå. Jag vet ic-

ke sjelf, genom hvilken tillfällighet mina ögon föllo på

honom; men vid första ögonkastet kände jag igen den

mörka fysionomien.

Åkdonet for hastigt förbi mig. Jag hade återsett

Janne i den livréklädde betjenten och. Fabian Lodstein i

herrn, som befann sig inuti åkdonet.

I herrn och drängen hade jag således återfunnit

mina bittraste fiender.

Att Janne nu skulle göra allt för att skada mig,

var klart; men med ett visst ungdomligt öfvermod tänk-

te jag, att livarken han eller hans herre förmådde göra

mig något ondt, sedan jag gjort mig förtjent af så myc-

ket beröm.

En morgon någon tid derefter, då jag kom till gym-

nasium, fann jag några gymnasister, tillhörande första

klassen, stående utanför ingången. Då jag gick förbi

dem, yttrade den ene:

— Var det der Fredriksson?

Ovilkorligt vände jag mig om och kastade en spör-

jande blick på frågaren, hvilken jag, efter att hafva be-
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traktat honom, gissade vara Casper Lodstein, emedan

han hörde till den nya uppsättningen i första ringen och

derjemte hade en påfallande likhet med farbrodern. Utan

att fästa mig vid det svar, han erhöll på sin fråga, fort-

satte jag min väg.

Tvenue dagar senare, då jag trädde in på gymnasi-

um, märkte jag, att kamraterna sågo på mig med besyn-

nerliga ögonkast.

Vi hade den dagen matematik, ett ämne, i hvilket

jag var framom alla de andra och som särdeles roade mig.

Hela min tankegång fästes också vid den blifvande

lektionen, under hvilken jag var så upptagen och intres-

serad, att jag icke alls gaf akt på kamraterna.

Lektionen var slutad, och jag beredde mig att gå. .

Då jag kommit till dörren, trädde den längste och stör-
'

ste i klassen, Arvid Ahlgren, emellan den och mig, sä-

gande :

— Ah nej, herr matematikus, icke ur fläcken, förr

än du bevisat ett problem, som jag skall ställa upp åt
^

dig, och hvilket blir qvistigare än dem, du nyss fick be-

röm för.

Jag mötte med stolt blick min angripare, som var

den klenaste i klassen i fråga om kunskaper, men den

starkaste då det gälde kroppskrafter.

— Nog tror jag mig kunna lösa hvilket problem,

du vill gifva mig, svarade jag.

— Godt; kom, skall jag rita upp ett.

Vi gingo fram till taflan. De öfriga kamraterna

samlade sig omkring oss. Ahlgren tog kritstycket och

skref:

^^Om den, som stjäl, är lika med en tjuf, hvad är då

den som varit anklagad för stöld



113

— En för tjufnad rättvist eller orättvist misstänkt,

blef mitt svar, hvilket jag gaf med fullkomligt lugn,

ehuru hvarje droppe blod sjöd af vrede.

— Nej, han är en tjuf, och vet du, hvad hederliga

menniskor göra med en skurk, då han kommer in ibland

dem?
— De köra ut honom, sade jag, ännu bibehållande

min köld.

— Godt, du har nu visat oss, hvad vi böra göra

med dig.

Ahlgren hade icke väl fått dessa ord öfver sina läp-

par, förr än han af mig erhöll ett kraftigt slag midt i

ansigtet, och det så eftertryckligt, att han uppgaf ett

ursinnigt skrik. Ögonblickligen var hela klassen i hand-

gemäng. Man hade genast delat sig i två partier, ett

för och ett emot mig.

Ahlgren och jag slogos, såsom vildsinta pojkar bru-

ka slås.

Han var betydligt starkare än jag, men jag egde

deremot en ovanlig vighet. Bänkar, bord och böcker be-

gagnades till anfalls- och försvarsvapen. Det var ett

stormande uppträde oclr ett förfärligt tumult. Striden

fortgick, utan att segern lutade åt något håll; man gaf

och erhöll blå ögon, tillplattade näsor och uppsvälda läp-

par. Osäkert är, huru striden slutat, om icke rektorn

helt plötsligt uppträdt och stått midt ibland oss. Vid

hans åsyn rusade de flesta på dörren för att komma un-

dan allt tilltal.

Ett kort förhör hölls om orsaken till bataljen, och

hvem som börjat den.

Jag erkände genast, att jag utdelat första slaget.
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Åhlgren och jag blefvo tillsagda att följande dag infinna

oss hos rektor.

Hemkommen, var jag fast besluten att omtala hvad

som händt för professorn, men till min ledsnad hade han

rest bort och skulle icke återkomma förr än om ett par

dagar. Huru jag skulle reda mig, föreföll litet qvistigt,

ty jag fruktade ingenting mer eller mindre än att blifva

köld från gymnasium.

Den följande dagen infann jag mig hos rektor, och

der aflade så väl jag som Ahlgren en sanningsenlig för-

klaring öfver tumultet.

Ahlgren erkände, att han börjat grälet, dertill för-

anledd af en historia, som Lodstein berättat, och hvari

det påstods, att jag tillika med min bror varit insatt

såsom misstänkt för att hafva stulit en större summa
penningar från hans farbror och att vi blifvit frikända"

endast derför, att hans farbror icke ville fullfölja saken, i

Ahlgren hade, såsom han helt öppet förklarade, be-^

gagnat sig af denna berättelse för att ^^stuka^^ mitt öf-.^

vermod.
"

Med tystnad åhörde rektorn oss. Då vi slutat gaf

han först Ahlgren en allvarsam tillrättavisning för det

dåliga i att begagna vanärande rykten för att anfalla

en kamrat, och sedan vände han sig till mig och gaf

mig en skrapa för det sätt, hvarpå jag sökt vederlägga

sådana beskyllningar. Han slöt med de orden:

— Knytnäfven är en dålig sakförare, då det gäller

vår heder, och den får orätt, som anlitar en sådan för-

svarare.

Ahlgren och jag åtvarnades att icke vidare tillstäl-

la något gräl eller några strider, så framt vi ville q var-'

stanna vid gymnasium. Efter att hafva erhållit dessa i
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I

förmaningar, begåfvo vi oss till lektionen. Då vi skulle

I träda in i salen, sade Ahlgren

:

i

— Innan vi uppträda bland kamraterna, böra vi väl

I

veta, antingen vi äro vänner eller fiender.

— Det är bäst, att vi afgöra den saken efter lek-

i; tionens slut, svarade jag och öppnade dörren.

Åter var lektionen slut^ åter skulle hvar och en gå

! hem till sig
;
men denna gång var det jag, som bad kam-

Iraterna stanna.

II

— Lodstein, som går i första klassen, började jag,

! när de efterkommit min begäran och samlats omkring

mig, — har sagt, att jag och min bror varit anklagade

för stöld, är det icke så?

— Jo, så är det, svarade man.

— Huru det hänger i hop med den saken, vill jag

nu förklara.

Derefter berättade jag miu historia.

Jag började att för alla kamraterna erkänna, att

I

jag var son af en fattig positivspelare, att jag sjelf

I gått omkring med positivet och att jag under våra van

-

,

dringar i Tyskland kommit till en badort, der slumpen

I
förvandlade mig från fattig till rik; vidare omtalade jag,

I

huru baron Lodstein troligen af misstag anklagat mig

och Paul för stölden af pengarne, och huru vi bevisat

att vi ärligt bekommit dem.

Jag slöt min berättelse med dessa ord:

I

— Finnes det någon ibland eder, som ej vill vara

kamrat med mig, så säg ifrån. Jag skall i så fall icke

i
' mera träda inom dessa dörrar. Jag öfverlemnar åt eder

att afgöra, antingen jag skall fortsätta mina studier

' här eller icke.
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Den första ungdomen är entusiasmens ålder. Vi äro

då lätta att hänföra.

Det var också naturligt, att mina ord skulle slå an

på mina kamraters oförderfvade hjertan. Ahlgren, min

angripare, var den förste som ropade att Fredriksson var

en bra pojke, hvari de andra enhälligt instämde.

Sålunda hade jag mött och besegrat det första an-

greppet mot min heder.

Jag ansåg mig också nu för alltid hafva gjort ett

slut på dessa anfall; men jag misstog mig. Ehuru mina

klasskamrater höllo samman och försvarade mig, blef jag

likväl ständigt utsatt för förolämpningar och sting af

dem, som hörde till samma afdelning som Lodstein. Oak*

tadt denne senare två gånger af mig blef ordentligt

kringklappad, kunde han icke låta bli att, då han fick

se mig, slunga några förnärmande ord mot mig.

Den återstående gymnasiitiden utgjorde också en

fortsatt kedja af dagliga anfall från Lodsteins sida.

Deremellan såg jag mer än väl, att man äfven i

staden i allmänhet icke var särdeles väl stämd mot mig.

Jag bjöds aldrig mer af kamraternas föräldrar till deras

hem, såsom fallet varit förut.

Professorskan hade äfven blifvit mera afmätt, men

detta verkade endast, att hennes man visade sig ännu

vänligare, än han förut ansett nödigt.
^

Jag kände mig djupt sårad af all denna ovilja,

men jag fördubblade min flit och behöll derigenom mina

lärares bevågenhet.

Under denna tid träffades icke Paul och jag. Han
hade skrifvit, att han icke ville komma till Lund, ef-

tersom Janne tjenade der, utan han föreslog, att vi
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skulle uppskjuta att råkas, till dess jag slutat vid gym-

nasium.

Om våren, då jag utexaminerades derifrån, underrät-

tade professorn mig, att han ämnade besöka sin bror,

min förmyndare prosten Wenner. Denne senare hade

flyttat från Skärparby och var nu kyrkoherde i Romtima,

som låg i en af Sveriges nordligare provinser.

J"ionde kapitlet,

Det var i början af Juni månad, som jag och pro-

fessorn anträdde resan från Skåne upp till norden.

Långa år voro förgångna sedan min ankomst till .

Lund, Det föreföll mig liksom en tyngd blifvit lyft

från mitt bröst, då jag vände den lärda staden ryggen.

Jag var nu en storväxt, stark och frisk yngling på

aderton år^ med stor egenkärlek och stora förhoppningar,

men utan erfarenhet och med mycken lystnad att lära

känna lifvet.

Professorn var under resan mindre njugg på ord,

än han brukade vara, och jag, som föreföll mig sjelf så-

som en fogel, hvilken sluppit ut ur buren, hade ett

stort b hof af att vara meddelsam. Den djupa respekt,

jag hyst för professorn, höll mig visserligen inom till-

börlighetens skran kor, men förhindrade mig ej att stund

efter annan bryta tystnaden.

Vi uppehöllo oss ett par dagar i hufvudstadeu.

Jag var endast en liten pilt, då jag lemnade Stock-

holm. Nu återsåg jag såsom yngling den vackra Mälar-

staden, och hvad mera var, såsom en rik yngling, den
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der af sin förmyndare fått fickorna fulla med pengar

för resan.

Det svindlade för min lijerna, då jag tänkte på, hu-

ru många nöjen som väntade mig. Jag hade ett brin-

nande begär att njuta af alla; men då detta icke lät sig

göra^ nöjde jag mig med att uppsöka jungfru Lova. Hon
skrek och grät i glädje, då jag gaf mig till känna.

Sedan denna pligt var uppfyld, for jag omkring till

Haga och Djurgården^ hvarefter professorn och jag gin-

go om bord på en ångare, som skulle föra oss norr ut.

Af prosten Wenner och hans familj emottogs jag,

såsom hade jag hört till slägten. Der möttes Paul och

jag efter att icke ha sett hvar andra på länge.

Mitt vistande hos min förmyndare liknade en enda
^

solljus dag, så glad och sorgfri var denna tid.

Prestgårdens befolkning bestod till större delen af

ungdom.

Min förmyndare hade icke mindre än fyra glada,

friska och okonstlade döttrar hemma, tillika med två

söner, som voro studenter, och en, som var adjunkt.

Hela familjen utmärkte sig derigenom, att hvar och

en på sitt sätt sökte verka för det goda och hade så-

lunda förvärfvat sig en sund lefnadsåsigt.

Man älskade glädjen, men glömde ej för den de högre

pligterna. Jag kände mig lycklig i sammanlefnaden

med dem.

All den liflighet, som hållits fången inom mig af

min arbetsifver, ' fick här lösa tyglar. Jag blef lika

yster, som jag i Lund varit sluten och tillbakadragen..

Mycket bidrog den omständigheten, att jag visste,
^

det alla här känt mig sedan barnaåren och hade lika bra

reda på, hvad som händt mig, som jag sjelf. Deras vän-
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lighet var icke konstlad eller tillfällig, utan den var,

hvad den syntes vara, ett uttryck från hjertat.

Afven Paul var i början munterheten sjelf. Han

sjöng med gladt sinne, ströfvade omkring med mig och

var sorgfriare än någonsin : men efter några veckors för-

lopp syntes skuggor på hans panna, och det var, lik-

som hade en obestämd oro fattat hans själ.

Slutligen förklarade han en vacker morgon, att ^^stu-

i; gan blef honom för trång Han längtade efter sitt no-

madlif och ämnade denna gäng företaga en längre van-

dring. Det skulle bära af till Danmark och derifrån

till Tyskland.

Det gjorde mig ondt, att han ville öf^^ergifva mig,

: förrän vi nödgades skiljas, men jag sade likväl ingenting

! utan vi togo afsked af hvar andra en morgon i Juli, se-

dan jag följt honom ett stycke på väg.

När jag återkom till prestgården, lät prosten säga

mig, att jag skulle gå upp till honom på hans rum.

Då jag inträdde, fann jag prosten och professorn sittan-

de i hvar sitt hörn af den svarta skinnsoffan. Min för-

myndare såg allvarsam ut och drog några väldiga drag

ur den stora sjöskumspipan. Professorn åter var sig

fullkomligt lik, med sin kalla och stränga min.

— Du skall i höst taga din studentexamen, är det

icke så? började prosten utan att göra någon inledning.

— Ja, så har jag tänkt, blef mitt svar.

— Godt, jag har talat vid min bror om den saken,

och han är af samma tanke som jag, att du icke bör

i fortsätta dina studier i Lund, utan i Upsala.

:
Jag blickade något öfverraskad på professorn.

Han hade alltid förr sagt, att han icke ville, att

i!

jag skulle lemna honom, förr än mina studier voro af-

|N,

'
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slutade. Hade jag väl på något sätt tippfört mig sä, att

han var missnöjd, eller var det professorskan, som vållat

denna förändring?

Troligen anade professorn min tankegång, ty han

inföll tvärt

:

— Skälen hvarför jag öfvergätt till min brors äsigt,

äro : först, att jag anser XJpsala universitet bättre än

Lunds, och för det andra, ämnar jag sjelf söka mig från

Lund till Upsala. Nu vet Fredriksson det. Alltså tager

du studentexamen i Upsala och låter inskrifva dig der.

Nästa är träffas vi.

Prosten tog åter till ordet och talade en läng stund

om min studenttid.

Jag hörde tigande på, hvad som sades; men mina .

tankar voro envist fästa på den omständigheten, att f

professorn ämnade flytta från Lund. Hans ord voro i

fullkomlig strid med de åsigter, han förr utvecklat, då

han påstått, att Lunds universitet var det bästa.

En röst inom mig sade, att denna förändring iåsig-

ter hade någon orsak, som hvarken professorn eller pro-

sten ville meddela mig, och dervid tänkte jag ovilkorli-

gen på Lodstein och de tusen obehag och förföljelser,

för hvilka jag under sista tiden varit utsatt.

Det var ju ganska naturligt, att professorn äfven

deraf haft sådana ledsamheter, att han icke vidare kun-

de anse det vara fördelaktigt för mig att fortsätta mina

studier i Lund.

Dä jag lemnade min förmyndares rum, var den gläd-

tighet, som under mitt vistande i prostgården uppfylt

min själ, föi^svunnen. Öfver den samma lade sig åter en

tryckande tungsinthet. Det gjorde mig ondt, att jag

skulle skiljas från den enda vän, jag utom Paul egt.
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Huru sträf och ordkarg professorn än var till sitt

väsen, hade han likväl gifvit mig så många prof af väl-

vilja och intresse, att jag icke kunde tvifla pä hans vän-

skap och deltagande.

Med mulet sinne företog jag mig en läng promenad

för att slippa sammanträffa med någon af de unga, som

säkert skulle gjort mig tusen frågor om orsaken till mitt

förändrade utseende.

Tanken pä mitt sorgliga fädernearf och den fläck,

som anklagelsen för stöld satt på mitt lif, utgjorde mi-

na följeslagare. Jag gjorde mig sjelf den frågan, om jag

verkligen i framtiden skulle lyckas få bort dessa skug-

gor, eller om de skulle komma att åtfölja mig och öf-

ver framgångens solljusa dagar sprida dysterhet och

sorgo
*

Jag hade under dessa betraktelser fördjupat mig i en

hög och stor skog. Sommarvinden drog suckande genom

furuträdens toppar, och det föreföll mig, som om denna

väldiga suck utgjort ett eko af det missmod, som utgick

ur mitt bröst.

Trött af vandringen och min enformiga tanke-

gång, kastade jag mig ned på den mjuka ljungen, aftog

hatten och lät vinden svalkande fläkta omkring mina

tinningar.

Den som aldrig känt, huru vanäran bränner, hvilka

qval den föder, i synnerhet i ett ungt sinne, som reser

sig upp mot den oförtjenta skymfen, den skall få svårt

att sätta sig in i mitt själstillstånd eller fatta, huru

ömtålig jag var för allt, som hade något sammanhang

härmed.

Ungdomen är vida känsligare för förödmjukelser, än

mannaåldern, derför att sjelfkänslan vanligtvis är vaksam^
Positivspelarens Son^ 6
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heter hafva lärt oss att stämma ned tonen.

Jag var ganska egenkär. Jag var stolt öfver mig

sjelf och det sätt, hvarpå jag gjort mina skolstudier

;

men just derför att min sjelfkänsla v*ar fullt utbildad,

led jag så mycket mera af till och med en skugga af

förödmjukelse. Det föraföll mig bittert, att jag med alla

mina ovanliga egenskaper likväl skulle följas af en van-

ära, i hvilken jag ej hade den ringaste del. I min för-

bittring tyckte jag att jag aldrig skulle kunna till-

gifva min far det arf, han efterlemnat. Ja, jag kän-

de mig harmsen emot Strålkrans, som förvandlat mig

från fattig till rik, och det föreföll mig, der jag låg,

som om det varit långt bättre, om jag fått förblifva en

fattig positivspelare, som aldrig kommit till medvetande

af, att han egde några ovanliga gåfvor. Jag erfor nå-

got, liknande agg emot det guld, hvarigenom jag kom-

mit i tillfälle att få uppfostran, men hvilket tillika va-

rit en orsak till, att Paul och jag blifvit anklagade för

att hafva stulit.

Bäst jag sålunda låg och i min otacksamhet fördöm-

de Manritz Strålkrans’ spelpassion, som haft så lyckliga

följder för mig, väcktes jag af röster frän tvenne sam-

talande, som nalkades. Jag rusade upp, såsom ett vil-,

lebråd, jagadt från sitt gömställe, och drog mig undan

bakom ett busksnår, fullt öfvertygad om, att det var

prestgårdsungdomen, som begifvit sig ut för att uppsö-

ka mig.

Eösterna kommo närmare. Det var en karl och ett

fruntimmer, som talade. De veko i det samma om en

krökning af vägen, så att jag hade dem midt för ögonen.
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Det var en smärt och högväxt ung man, i jagt-

drägt och med bössan kastad öfver axeln. Han ha-

de sitt ansigte vändt ifrån mig, men hela hans hållning

egde något så ädelt, att den fjettrade ögat. Vid hans

sida gick en ung flicka. Hon tycktes vara vid min ål-

der. Hennes drag voro regelbundna och fina, färgtonen

i hennes hy var något blek, håret korpsvart, och växten

smärt och smidig, men ej öfver medelmåttan.

Då de befunno sig framför platsen, der jag dolt mig

hörde jag herrn i jagtdrägten yttra:

— Berta, ni är grym. Huru är det möjligt, att

med en så isande köld visa ifrån er en tillgifvenhet,

hvars styrka ni bort fatta och hvars trohet ni bort

inse?

Vid det han yttrade dessa ord, ryckte jag till.

Ora det hade legat ett helt sekel emellan den

tidpunkt, då jag första gången hörde denne man ta-

la och detta ögonblick, skulle jag likväl känt igen

rösten.

Bitterheten i min själ försvann och en känsla, lik-

nande ånger, grep mitt hjerta, då jag nu helt hastigt

erinrades om de gånger,# han talat till mig. Huru vän-

ligt hade ej hans stämma ljudit, då han vid vårt första

sammanträffande yttrade: ^^Stackars barn, hvilket sorg-

ligt arf du erhållit!^ och sedan andra gången ödet förde

våra vägar samman, då han vid spelbordet tillhviskade

mig: ^Om igen^^, och med detta ^^om igen^^ oupphörligt

fördubblade guldet framför mig.

De händelser, hvarom denna röst erinrade, voro så

betydelsefulla för mig och hade utöfvat ett så vigtigt in-

flytande på riktningen af mitt lif, att jag under några
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minuter icke hade reda på, hvad som passerade, sä öf-

verväldigade mig hågkomsten af det förflutna.

När jag hemtat mig från min öfverraskning, hörde
jag den unga flickan uttala dessa ord:

— Låt oss hvila här och försök att åhöra mig med
lugn.

— Höra er, Berta, skall jag, men säkert icke med
lugn. Jag vet, att ni ej skall säga något, som kan för-

må stilla oron i mitt inre, utan endast ännu mera, upp-

röra och plåga mig. Hvilken besynnerlig flicka är ni

icke

!

— Jag är mindre besynnerlig, än ni tror, och för

att bevisa sanningen häraf, har jag i dag gått in på att

möta er. Jag hoppas, att då vi åtskiljas, skall jag ha

gjort klart, att ni hvarken kan eller bör stanna längre

på orten. Ack, bäste grefve, ni hade redan länge sedan

bort inse det och icke tvungit mig att säga det!

Den unga flickan aftog halmhatten, och jag kunde

nu riktigt betrakta henne. Öfver ansigtet hvilade mild-

het och allvar. Sedan hon dragit en lätt suck, fortfor

hon

:

— Det är må hända mitt^el, att ni fäst er tillgif-

venhet vid mig, men detta är något, som jag icke vågar

afgöra. Jag är ännu för ung att förmå bedöma, huru jag

bort handla, då ödet förde er och mig till sammans. Att

er vänlighet då skulle göra intryck på mitt femtonåriga^

hjerta, finner jag än i denna stund så naturligt, att mot-

satsen skulle ha förefallit mig ofattlig.

— Berta! inföll grefven lifligt och ville fatta hen-

nes hand.

— Jag ber, afbryt mig icke, utan låt mig tala till slut,

inföll hon och drog undan sin hand. — Ni var så god, jag
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så ensam, och det kändes så ljuft att hålla af er, såsom

man håller af det goda. Jag var likväl för mycket barn,

att min vänskap för er skulle kunna ega något af . . .

af . . .

Berta tystnade tvärt, och en mörk rodnad betäckte

hennes kinder och hals.

— Af kärlek, vill ni säga, ifylde Strålkrans.

I — Och jag tror, återtog Berta, — att jag ännu icke

I

är tillräckligt gammal att inse, hvad som innefattas i

detta ord. Då ni vid värt återseende sade, att ni äl-

skade mig, förstod jag er icke; jag betraktade er' ömhet

som vänskap och jag var lycklig.
o

I

A nyo tystnade Berta.

j!

— Men då jag tvang er att inse, att min känsla

I för er var en af de mäktigaste, menniskans bröst kan in-

i
rymma, då flydde er lycka, och ni drog er tillbaka, blef

i
nyckfull, kall och grym, sade Strålkrans bittert.

I

Berta hade, under det han talade, böjt ned hufvudet,

liksom hade hans anklagelse tryckt på hennes hjessa, När

I

han tystnade, yttrade hon helt sorgset:

i

— Ja, ni har rätt. Jag har känt mig mycket, myc-

I

ket olycklig.

Hon reste hastigt upp hufvudet och tilläde med en

viss kraft

:

— Men denna olycka måste hafva ett slut, detta

^ får icke fortfara. Grefve, mitt hjerta kan ej älska er.

En systers tillgifvenhet är allt, hvad jag kan gifva; men

j

också ingenting mera. Låt oss derför skiljas. Om en

I vecka skall min förlofning firas. Jag ber er: res, res

långt härifrån. Det skulle kännas bittert för mig, om
i| jag visste er vara i min närhet, om jag nödgades tänka

I

på, att ni led, under det att . . .
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— Ni fråssade i lycksalighet! utropade Strålkrans

och fattade om den unga flickans arm. — Ni älskar så-

ledes deone gamle narr, hvars maka ni vill blifva?

— Jag älskar honom icke, ni vet det ganska väl;

men han är den man, som min far bestämt åt mig, den

jag från barnaåren betraktat såsom min blifvande make.

— Berta, hör mig nu; jag har tåligt afhört er. Att

ni icke älskar mig, att ni handlöst kastar bort min kär-

lek, min frid oeh den framtid, jag erbjudit er vid min

sida, det skall jag må hända förmå glömma och förlåta :

men att ni ökar er grymhet med att blifva hustru åt en

man, som ni hvarken kan akta eller hafva tillgifvenhet

för, detta är något, jag svårligen skall kunna tillgifva

er. Kan ni gifta er utan kärlek, hvarför då ej räcka

mig er hand, mig, som ni har vänskap för och som ni

borde inse skall göra allt för er lycka? Ni vet på

förhand, att denne andre, en slaf under sin fåfänga och

egoism, skall draga otaliga lidanden öfver ert hufvud och

skapa er olycka.

— Håll upp och låt oss sluta, afbröt den unga flic-

kan, blek som en vaxbild. — Märk mina ord: om jag

följde mitt hjertas röst, blefve jag hvarken er eller La-

gerskogs hustru. Att jag ger den senare min hand, sker

derför, att min far så vill. Om jag än vore aldrig så

säker på att blifva olycklig, skulle denna visshet ej inver-

ka på mitt beslut, och nu hafva vi talat till slut. Hvar-

je ord vidare i detta ämne är förspildt. Låt oss der-

för säga hvar andra farväl och icke förlänga en ömsesi-

dig plåga.

Hon räckte Strålkrans handen, bifogande i mildare

ton :
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— Gå, jag bönfaller derom; ni vet icke, hvilket svårt

: lidande er närvaro innebär för mig.

— Det har således gått ända derhän, att jag är er

: en plåga, utbrast Strålkrans, och sprang upp.

— Ja, svarade Berta utan att se på honom,

— Då har ni rätt, Berta, att för mig återstår en-

I

dast ett skyndsamt aflägsnande. Farväl fröken Engberg.

: Ni
^

kommer mig att glömma, att ni ännu för två må-

iil
nader sedan sade mig, att min närvaro var er enda

I

glädje^ och ni skall derjemte utplåna ur mitt minne, att

jag älskat er af hela min själ. När, hur eller hvar vi

i framtiden träffas, skall ni vara en främling för mig,

och jag lofvar er härmed att, så vidt det står i min för-

måga, söka undvika att våra vägar stöta samman. Man
återser icke gerna den qvinna, man en gång tillbcdt så-

I

som hade hon varit en engel, men blifvit tvungen förak-

ta såsom en varelse utan hjerta.

' Hastigt störtade Strålkrans bort och förbi det stäl-

le, der jag stod. Jag följde honom med ögonen. Hans

i utseende var så upprördt, att det på mig gjorde ett yt-

i terst plågsamt intryck.

;i Förunderliga lek af slumpen, som förde mig i hans

I

väg, just då motgångar träffade honom! Förra gången

! hade han spelat bort sina pengar; nu hade insatsen va-

rit hjertats skönaste drömmar, och han hade äfVen nu

i

förlorat.

En lång stund blickade jag efter honom, då slutli-

i
gen ett svagt skri af smärta träffade mitt öra. Jag

j

vände hastigt på hufvudet. Berta låg utsträckt på mar-

ken, till utseendet liflös.

Utan att ett ögonblick betänka mig, skyndade jag
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fram till den nnga flickan, fullt öfvertygad, att hon be-

höfde mitt bistånd.

Vid det buller, jag åstadkom, reste hon sig likväl

hastigt och blickade förskräckt pä mig. Ansigtet var

öfverhöljdt af tårar.

Jag kände mig ganska besvärad af att så der obe-

tänksamt ha rusat fram. Grannlagenheten hviskade, att

jag borde ställa mig, såsom om jag icke hört något af

deras samtal.

Ehuru jag var i högsta grad förlägen öfver att så

der plötsligt befinna mig på tu man hand med en ung,

vacker flicka, som grät, fattade jag likväl ett djerft

beslut att genom en liten osanning rädda oss båda ur bry-

deriet.

— Om förlåtelse, stammade jag och rodnade ända

upp öfver öronen, — jag har gått vilse . . . och . . . nu . . .

vet jag icke, hvar jag ... är.

Fröken Berta Engberg reste sig upp.

— Ni är i Engsgårds skog, svarade hon. — Om
jag får veta, hvart ni ämnar er, torde jag kunna upply-

sa er om vägen.

— Till prostgården.

— Det blir litet svårt att kunna visa er till stora

landsvägen, återtog hon och for med näsduken hastigt

öfver ansigtet för att utplåna sx)åren af tårar; — meo

som jag äfven skall gå dit ned, torde ni vara god och

följa mig.

Utan att afvakta något ord vidare af mig började

hon gå gångstigen framåt. Jag följde henne tigande.

Icke ett ord vexlades oss emellan. Jag var rätt glad

att slippa tala, ty sannerligen jag visste, hvad jag skul-
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le ha sagt. Vid stora landsvägen stannade vi. Hon vi-

sade åt venster, sägande:

— Gå vägen rakt fram, till dess ni kommer till en

stig, som tager af åt höger; följ sedan den, och ni kom-

mer då till ett åkerfält. På andra sidan om detta reser

sig kyrkan. När ni får se den, hittar ni säkert till prost-

gården.

Ilon böjde på hufvudet och vek af åt höger. Jag

hann knappast framstamma en tacksägelse, innan hon var

försvunnen.

Denna lilla episod gaf mig mycket att fundera på.

Hittills hade jag icke egnat en tanke ät något, som kun-

de benämnas kärlek. Alla dylika förhållanden voro mig

fullkomligt obekanta.

Jag hade varit i föga eller rättare sagdt alldeles

ingen beröring med flickor och således icke kommit att

sysselsätta min fantasi med den rol, herr Amor spelar.

Under mitt vistande i prostgården var jag för för-

sta gången i dagligt umgänge med flickor af min egen

ålder.

Prostens döttrar voro glada, trefliga och hurtiga flic-

kor, men icke i minsta mån farliga för en yngling, sådan

som jag. De hade också tagit mig om hand, såsom snäl-

la. äldre systrar, hvilka uppbjuda allt för att göra lif-

vet gladt och angenämt för bröderna.

Nu deremot fogade ödet, att jag helt hufvudstupa

kastades in i en kärlekshistoria. Jag hade lyssnat till

ord, som tolkat varma känslor, bitter smärta och lå-

gande harm. Jag hade bevittnat, huru en qvinn a till-

bakavisat en mans ömhet; jag hade i hans ansigte läst

de qval, han dervid erfor. Jag hade sedan hört ett rop

af smärta från henne, sett ett skönt qvinnoansigte ba-
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dande i tårar ooh slutligen koramit i direkt beröring med

denna samma flicka, som genom sin fägring ovilkorligen

måste slå an på en yngling. Allt, hvad som oroat och

plågat mig, trängdes å sido. Hela min tankegång fästes

uteslutande vid henne, som i mina ögon liknade en af

himlens englar.

När jag kom hem till prostgården, var det middag

och vi satte oss genast till bords.

Jag hade alltid min plats bredvid yngsta dottern,

Lotta. Det dröjde icke länge, innan jag ryckte fram med

frågan, om det bodde någon familj i gran skåpet, som het-

te Engberg.

Lotta såg på mig med en min, som om jag frågat, hu-

ruvida solen gaf ljus åt dagen, eller något annat som en

hvar borde veta.

— Kors, så du frågar! utropade Lotta. — Engberg är

ju egaren till Engsgärd; vet du icke det?

— Nej, Lotta lilla, jag har aldrig hört er nämna honom

och kan ej erinra mig hafva sett det der herrskapet, när

de andra grannarne varit bjudna, svarade jag.

— Det har du icke heller, ty gubben Engberg reser

aldrig bort. Han har podager och är mycket skröplig.

Icke heller är han särdeles sällskaplig af sig, och soc-

kenborna tycka icke riktigt om honom.

— Nå, än hans hustru och barn då? Jag förmodar,

att han har båda delarne, inföll jag.

— Ja, en dotter har han; men hustrun är död för

många år sedan.

— Har dottern också podager? frågade jag och log

emot Lotta, som började skratta, så att hon visade alla

sina stora, hvita tänder.

— Åh nej, du, Berta Engberg är en fin flicka, som
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blifvit uppfostrad borta. Hon har endast två gånger

sedan moderns död besökt hemmet^ den ena gången då

hon var tolf år och den andra förliden sommar. Båda

gångerna stannade hon blott sex veckor hos fadern och

reste sedan åter bort. Hon har fått sin uppfostran i ut-

landet, och så skall hon hafva alldeles rysligt stora ta-

langer och kunskaper.

— Vet du, om hon är hemma nu? frågade jag.

— Nej, det vet jag icke; men hvarför gör du så

inånga frågor om Engbergs?

Vid dessa ord rodnade jag och kunde i hastigheten

icke finna något passande svar. Sanningen kände jag

mig icke hågad att omtala. Till lycka i min stora för-

lägenhet fans det vid bordet en person, som alltid hade

öronen öppna, då det handlade om nästan, och alltid var

redo att afgifva svar på gjorda frågor. Denna person

var ej någon annan än prostinnans ogifta syster, fröken

Juliana Grön.

Hon hade, då jag började mina spörsmål om egaren

på Engsgård, spetsat öronen. Vid Lottas sista svar blef

det Juliana alldeles omöjligt att längre iakttaga tystnad.

Hon inföll derför tvärt, innan jag hunnit hemta mig

:

— Berta har redan tre veckor varit på Engsgård,

och det förundrar mig, att Lotta icke vet det. Hon

skall ju gifta sig. Gud bevars, och bröllopet skall väl

stå på Engsgård, kan jag tänka; men rätt konstiga äro

de historier, som gå om henne. Man säger . . .

— Gif hit potatisfatet, Juliana! ljöd prostens röst

med en sådan skärpa, att Juliana hoppade till på stolen,

ryckte till sig potatisfatet och lemuade det åt svågern,

som i det samma yttrade:

— Låt du Engsgårdsborna vara i fred, kära sväger^
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ska; du vet ju, att jag ej tycker om, att man i mitt hus

förtäljer historier om grannarne.

Juliana blef röd som en tuppkam och sväljde i för-

treten ett stycke bröd, som så när kostat henne lifvet.

Lotta flög upp och började med icke lätt hand bulta

kära moster i ryggen, under det hon hviskade till mig,

att pappas ord icke voro särdeles lättsmälta.

Middagen var slut, och vi stego upp från bordet.

Flickorna troppade af ut pä gården, der de slogo

sig ned med sina arbeten under ett par stora träd. Jag

ämnade just följa dem, då moster Juliana slog sig ned

på förstuguqvisten, der jag stod,

— ilar Conny sett Berta Engberg? började hon och

stickade med flygande fart på en grof ullstrumpa.

— Ja, blef mitt enkla svar.

•— En obegripligt vacker ooii fin flicka, icke sant?

sade moster Juliana med en hvass blick.

Jag gjorde en jakande höjning på hufvudet och en

rörelse för att aflägsoa mig; men detta ingick alldeles

icke i Julianas plan, hvarför hon helt hastigt sträckte

ut en mager, knotig hand och fattade tag om min arm,

sägande:

— Kom och sitt här en stund, får jag säga Conny

ett klokt ord. Ja så, du tycker, att Berta är vacker

Det är nog flere än du, som tycka det samma. Här lär

vara en förnäm herre, som vistats på Glastorp, hvilken

kommit hit endast för hennes skull och sorn dagligen

lär fara tiil Engsgård. Fästmannen är ännu ej kommen,

skall jag säga, och fästmön söker under tiden trösta sig

på bästa sätt med den förnäme lierrn, kan man tänka.

— Det är icke saiit, inföll jag häftigt.

— Icke! utropade Juliana. — Hvaraf vet Conny
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det? När alit kommer omkring, är Conny närmare bekant

med Berta, än man tror* Hur har den bekantskapen

,
blifvit gjord? Det vore roligt att veta.

Jnlianas min var sådan, att den skulle upplyst den

enfaldigaste varelse i verlden om alla de slutsatser, hon

i en hastig vändning gjorde. Jag insåg, att jag begått

en obetänksamhet, och gaf också genast det svaret, att

jag hade gått vilse i skogen och dervid saramanträlfat

med ett ungt fruntimmer, som visat iiiig rätta vägen.

il Långt ifrån att, såsom jag trodde, ha hjelpt upp

I saken, tycktes jag endast ha förvärrat den.

j

Juliana fann det besynnerligt, atl Berta var i skogen

I förmodligen hade hon gått för att möta någon. Vidare

I

kunde Juliana ej begripa, huru jag efter ett dylikt sam-

I

manträffande kunde veta, om det var sanning eller icke,

I att Berta tyckte om den der förnäme herrn.

I

Nog af, jag blef helt hufvudyr och kände en obe-

I

skriflig lust att taga till reträtten, men hölls fången af

Juliana, som anade oråd, och hvars knotiga hand allt

;
hårdare omslöt min arm.

I

Den gamla damen fick sällan tillfälle att utgjuta sig,

emedan prosten, prostinnan och flickorna voro afgjorda

fiender till allt sqvaller, och så fort hon började berätta,

täppte de munnen på gumman. När hon derför på egen

hand fick tag i någon främmande, som hon kunde få bi-

1 bringa sina iakttagelser eller uppvakta med biografiska

I notiser om nästan, släppte hon éj så lätt sitt ref.

! Sedan hon med ett helt ordsvall utgjutit sig öfver

det besynnerliga i Bertas och mitt sammaxiträftånde och

I alldeles förbryllat min hjerna dermed, så att jag icke

I

viste, - huru jag skulle reda mig, fortfor hoa, utan att

j

bry sig ora, hvilket inti^ck hennes ord gjorde:
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— Men så mycket skall jag säga, att du noga bör

akta dig för det der sällskapet. Det går mycket besyn-

nerliga rykten om gubben, fortfor hon med sänkt röst,

i det hon kastade en pröfvande blick omkring sig, —
och det är alldeles icke podager, som håller honom fån-

gen på Erigsgård, utan grannarnes afsky. Man talar om

något knep, som han begått i yngre åren, och det på-

stås till och med, att han stått på tjufpallen; åtminsto-

ne lär det vara riktigt säkert, att han är förklarad äre-

lös. Det der gör, att man icke kan tåla honom här på

orten, och det har varit orsaken, hvarför flickan upp-

fostrats utrikes, der ingen känner till faderns dåligheter.

Ilon hade väl aldrig fått en hederlig karl till man, om
ej den der Lagerskog stått i någon slägtförbindelse till

lieane, som gjort, att Eugberg var glad att gifva honom

sin fagra dotter till hustru. Jag vill derför gifva Conny

ett vänskapsfullt råd, och det är att undvika de der

rnenniskorna. Lägg noga på minnet, att hederligt folk

icke umgås med bedragare och ärelösa äfventyrare. De-

ras barn och anforvandter undflyr man äfven, så framt

man är rädd om sitt eget rykte. Conny bör alldeles

icke taga exempel af min galne svåger, som jemt och

samt tager vanryktade personer i försvar och tycks

riktigt hafva förkärlek för dem.

Huru vida Juliana kände till något om mina föräl-

drar eller mina tidigare öden, vet jag icke.

Under de år, prosten var kyrkoherde i Skärparby,

hade Juliana icke en enda gång besökt sin syster, utan

bott i Kalmar hos sin mor. Det var först under de tre

sista åren, som hon vistades hos prostens. Vare nu häi-

med huru »som helst, så gjorde hennes ord ett retsamt

intryck på mig. Mitt tålamod stod icke längre ut, utan
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jag ryckte mig lös från henne, sade att det var ovär-

digt att så tala om sin nästa, och rasade bort, lik-

som jag fruktat, att hon skulle förfölja mig. Utan att

beräkna, hvart det bar af, hade jag sprungit ned i träd-

gården och direkt in i en löfsal, der jag kastade mig ned

på en bänk.

Hvilket ökadt intresse min nya bekantskap fick ge-

nom Julianas berättelse, kan lätt inses. Den unga flic-

kans far hade fördomen emot sig, alldeles som min, och

hon skulle således erhålla ett lika sorgligt fädernearf, som

jag fått.

Om hon i mina ögon före Julianas berättelse var

skön, så blef hon efter den ännu mera hänförande. Hon
stod för min inbillning såsom en uppenbarelse från en

bättre verld.

Länge fick jag emellertid icke öfverlernna mig åt

dessa drömmar, ty en glad stämma ropade mig. Det

var Lotta.

Att icke hörsamma kallelsen var mig omöjligt. Jag

reste mig också genast för att gå henne till mötes, men

hann icke längre än till löfsalens ingång då hon stod

framför mig.

— Hvad i all verlden gjorde moster Juliana, som

jagade dig på flykten? Hon friade väl icke! utropade

Lotta och skrattade af hjertans grund. — Nå, kära du,

svara . . . hvad var det för ömma saker, gumman sade?

— Hon talade om Engbergs, svarade jag och kun-

de icke afhålla mig ifrån att instämma i Lottas mun-

terhet.

— Så, hon berättade väl familjens historia, som hon

likväl icke det minsta känner till; men moster Juliana

tycker det är roligt att fantisera om sin nästa. Nä, hvad
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sade hon, den goda själen, som kunde sätta vingar under

dina fotter?

— Ack, hon sade, att ... Ja, det kan vara sak sam-

ma, hvad hon sade. Säg mig, du, är det sanning, att

Bertas far skall vara . . . ärelös ?

I stället att svara skrattade Lotta ännu mer, och

det så, att hon smått retade mig.

— I)et der var något splitter nytt, som gumman moster

bestämt icke tagit af sig' sjelf, sade Lotta, då hon skrat-

tat till slut. — Den der idén har allt en annan gifvit

henne. Ja så, gubben Engberg är ärelös: det var led-

samt för honom. Nå, han har väl undergått kyrkoplikt

också?

— Ja, det trodde moster Juliana med säkerhet, att

han gjort.

— Och derför sprang du din väg?

— Jag sprang, derför att jag kände mig illa till

mods, då hop talade så der; jag ville bara komma fort

min väg.

— Det undrar jag icke på, menade Lotta. — Ah,

den moster, den moster, hon är för kostlig,

— Kanske allt sammans är en dikt?

— Historier, som enfaldiga menniskor upprepa, hvil-

ka icke känna till sanna förhållandet. Gubben har haft

besynnerliga öden, hvilka känner man icke, och just

derför hafva tadelsjuka gummor och sysslolöst folk räk-

nat ut, att han gjort något ondt , . . Han har bott här

på orten i tolf år och under denna tid visat sig god

emot de fattiga, men otillgänglig mot dem, som hafva

hvad de behöfva. Sedan han blef enkling, lefver han

helst för sig sjelf, plöjer sin åker och vårdar sina un-
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derhafvande, af hvilka han är älskad; men plägar icke

umgänge med grannarne. Nu några år har han derjem-

te varit sjuklig och icke alls kunnat lemna hemmet

.

.

.

Sin dotter har han låtit uppfostra i utlandet, derför att

han icke kunnat få henne nog bildad. Det enda, man

kan hafva att anmärka mot honom, är, att han skall

vara mycket sträng i sina fordringar på flickan. Detta

. kommer väl deraf, att han vill hafva henne till en lika

utmärkt qvinna som hennes mor var. Men nu står jag

I och pratar, alldeles som moster Juliana. Ett måste jag

likväl veta, innan vi lemna ämnet: hvarför intressar du

dig så mycket för Eugbergs? Du har varit här i flere

veckor och aldrig förr taiät om dem.

— Derför, att jag först i dag fått veta, att de fin-

nas till.

Jag berättade Lotta mitt sammanträffande med Ber-

j

ta, men jag undvek att säga något, som hade afseende

på hennes och Strålkrans’ samtal. ^

Lotta berömde Berta, och sedan vi pratat en stund

dm henne, föreslog Lotta, att jag skulle följa henne till

Engsgård. Hon skulle just fara dit på eftermiddagen,

emedan hon hade ett ärende till trädgårdsmästaren. Hon
erbjöd mig att få ^fliuska^^ för henne.

Det förstås, att jag med förtjusning omfattade till-

fället; men då min glädje stod allt för tydligt målad på

mitt ansigte, utbrast Lotta:

— Fröjda dig icke så mycket åt färden! Besöket

gäller endast trädgårdsmästaren, och jag kan på förhand

försäkra dig, att du icke får se så mycket som nästippen

af Berta.

— Gör det samma, jag blir ändå din kusk.

Det gick verkligen, som Lotta förutsagt: vi fingo ej

I
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S0 en skymt af någon annan än trädgårdsmästaren och

ett par drängar.

Flere dagar förgingo, under hvilka jag hvarje mor-

gon promenerade en mil bortåt för att betrakta byggna-

derna och omgifningarna på Engsgård.

Alla byggningar, så väl bonings- som uthus, voro

nya, och hela egendomen såg ut, som om den hade blif-

vit uppförd i går. Det hela hade något ytterst pryd-

ligt.

Andtligen, en söndagsmorgon, då jag senare än van-

ligt företagit min milslänga vandring, gynnade mig ödet,

så att jag verkligen mötte Berta.

Vid hennes åsyn höll jag på att vända om, så yt-

terst förlägen kände jag mig, men anlitande allt mitt

sjelfförtroende gick jag fram och helsade samt grep mod

till mig att med några få ord tacka henne för den tj enst,

hon gjort mig vid vårt förra sammanträffande.

Berta såg på mig med en min, som var ytterst så-

rande för min egenkärlek. Den utvisade, att hon allde-

les glömt mina anletsdrag och fann sig öfverraskad af

att jag tilltalade henne.

Då jag tilläde, att hon för en vecka sedan visat

mig vägen till prostgården, for en hastig rodnad öfver

hennes kinder. Hon smålog, sade några vänliga ord om,

att det ej var något att tacka för, hvarefter det tydligt

syntes, att hon väntade, det jag skulle aflägsna mig;

men huru kärt det eljest skulle ha varit att uppfylla

hennes minsta önskan, stod denna likväl icke i öfverens-

stämmelse med min, hvarför jag också lemnade den utan

afseende, fortsatte vägen vid hennes sida och öppnade

en högst enfaldig konversation om väder och vind.

Hon skulle besöka en sjuk torpare; jag följde henne
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dit och äfven hem igen, hvarefter vi åtskildes. Oaktadt

jag de följande dagarna ströfvade omkriog Engsgård,

lyckades jag dock icke få träffa henne.

Berta sysselsatte dag och natt mina tankar. Jag

glömde studierna, framtiden och allt, och öfverlemnade

mig utan motstånd åt behaget att tänka och drömma om
len vacker flicka.

Slutligen hade man vid prostgården fäst uppmärk-

I

samhet vid mina långa vandringar. Flickorna skämtade

deröfver, och professorn yttrade en söndagsmorgon vid

frukosten

:

— Jag tror, att Fredriksson glömt bort, att han

iskall taga studentexamen i höst. Jag kan icke erinra

mig, att jag på länge sett dig taga i en bok.

För att dölja min förvirring drack jag två glas mjölk

och steg så hastigt upp, att jag höll på att stjelpa om-

kull hela frukostbordet, då prosten yttrade, vänd till sin

hustru:

— Följer du med till Engsgård i eftermiddag? Det ly-

ses i dag för första gången för August Lagerskog och

I Berta Eugberg. Bröllopet kommer att stå strax efter

I

tredje lysningsdagen.

Under det jag sprang en mil för att titta på Bertas bo-

jning, hade jag alldeles förgätit, att hon skulle gifta sig.

iHos en yngling vid min ålder kunna känslorna sägas

I vara så barnsliga, att de endast sträfva efter det, som

tillfredsställer ögonblickets önskningar. Ungdomens tyc-

Iken hafva icke någon framtid: i stunden lefva de och dö.

Prostens ord om lysning och bröllop slogo också ned

' öfver mig såsom en åskknall. Hvad jag erfor, var egent-

ligen bestörtning, mera än smärta, ehuru jag då ansåg

i

mig utstå ett af de grymmaste lidanden, som kunde träffa
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någon mensklig varelse. Jag skulle nödvändigt gå i kyrkan,

jag ville med egna öron höra lysningen afkunnas och med

det samma tömma den bittra kalken till sista droppen, så;

tänkte jag och ansåg mig sjelf såsom den olyckligaste

af alla de olyckliga, som fäst sitt hjerta vid en ung,,

vacker flicka.

Det var en afgjord sak, att jag för första och enda

gången i mitt lif var fattad af kärlekens makt och att

jag intill min död skulle begråta förlusten af den, jag

älskade.

Lotta gycklade helt obarmhertigt öfver, att jag hop-

pat högt upp på stolen oah varit nära att knuffa om
kull bordet, för att prosten talade om Bertas lysning.

Jag kände mig vid hennes skämt så illa till mods, att

jag varit frestad att börja gråta, i fall ej stoltheten till-

bakahållit tårarne.

När frukosten ändtligen var slut, erbjöd mig Lotta

att få köra schäsen, i hvilken hon skulle åka till kj^r-

kan. Trots allt hennes ordande om mitt melankoliska ut-

seende, antog jag tillbudet.

Jag afhörde lysningen utan att dö, men öfvertyga-

de mig sjelf likväl, att jag nu var sä olycklig, jag kun-

de blifva.

Hädanefter skulle jag icke låta bedåra mig af nå-

gon qvinna; jag skulle i stället sky dem alla.

Dessa hemska beslut på förmiddagen hindrade mig

likväl icke att, sedan prosten och prostinnan rest till

Engsgård på eftermiddagen, skratta rätt hjertligt med

ungdomen.

Några dagar derefter var det prostens födelsedag.^

Alla sockenborna kommo för att gratulera honom, och!
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då hindrade hvarken sorgen eller min olyckliga kärlek

mig frän att helt glädtigt deltaga i lekarne.

Vi voro i full fart med att ^^kappas om rummet på

den stora gården, då en vacker droska körde upp, och i

åkdonet satt Berta tillika med en herre.

Jag var just i begrepp att med tillhjelp af mina lån-

i ga ben bestrida en liten fager tärna rätten att först hinna

fram till den lediga platsen, då droskan kom och gjorde

afbrott i leken.

— Berta och hennes fästman, hviskade flickorna.

Prostgårdsdöttrarna skyndade att välkomna de nya

I gästerna.

•Berta medförde en bukett utsökta blommor och en

korg läcker frukt till prosten. Hon log så mildt och var

så vacker, då hon gratulerade honom, att det riktigt gick

omkring i hjernan på mig, och jag fattades åter af min

förtjusning och känslan af min olycka.

,

Fästmannen, herr August Lagerskog, såg ut som en

!
gammal kokett. Hans klädsel, hans lockade peruk, hans

beringade fingrar och hans stereotypa leende, allt utvi-

isade, att karlen låg i öppen strid med åren och all-

ideles icke ville erkänna, att han närmade sig sina

;
Han var klädd efter nyaste modet, alldeles som om han

j

blifvit klippt ur en modejournal. Naturligtvis fattade

jag för honom en afgjord antipati.

Jag ansåg mig också icke kunna uthärda hans åsyn,

utan begaf mig upp på min kammare, der jag började att

marschera af och an; men då jag hållit på dermed en

i stund, fann jag att det icke var roligt längre, och beslöt

taga reda på, hvad som tilldrog sig der nere.

Jag ämnade uppträda med sådan min, att jag skuL

•if
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le injaga skräck hos fästmannen och visa fästmön, huru

högt hon var älskad.

Då jag åter befann mig hland de unga, som. höllc

på med enkleken, föll jag alldeles ur min rol.

Herr Lagerskog befann sig äfven ibland den lekande

ungdomen. Vid hans åsyn tog pojken ut sin rätt, och

jag beslöt att spela honom något spratt, hvarigenom jag

kunde få de skrattlystna på min sida.

Jag väntade likväl, till dess jag blef enkling, och

Berta med fästman skulle springa ut,

Berta sprang med största lätthet, men det skul-

le likväl icke ha blifvit mig särdeles svårt att få fati

i henne, om detta legat i min plan. Nu deremot lökte

jag blott att hindra de båda förlofvade att träffas
;
derp§

saktade jag helt plötsligt farten; men just som de skulle

fatta hvar andras händer, rusade jag med sådan häf-

tighet fram emot Lagerskog, att han förlorade jem-

vigten och tumlade om kull. Hatten, åtföljd af peru-

ken, flög långt utåt gården, och den fint utstyrde fäst-

mannen låg der med kal hjessa och hälarne vända moi

himlen.

Ett ofrivilligt utbrott af munterhet ljöd från den

unga skaran, och ett par af de skrattande ynglingarm

ilade fram för att upptaga hatt och peruk
;
men jag före-

kom dem, i det jag nappade tag i den senare och undei

mänga ursäkter, som jag likväl icke kunde uttala <me^

fullkomligt allvarsam röst, räckte honom den vackra huf

Vudprydnaden.

Herr Lagerskog slungade på mig en ursinnig blid

och betäckte sin kalhet. Den elegante sprätten säg ut

som om han blifvit i grund stukad, men höll det oaktad
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god min i elakt spel. Jag förklarades hafva burit mig

så oskickligt åt, att jag till straff fortfarande måste för-

blifva enkling.

Vid denna dom, som afkunnades af alla de närva-

rande, säg jag på Berta. Jag hade icke vågat titta dit

under den munterhet, som hennes fästmans kullerbytta

framkallat. Nu mötte jag hennes blick.

Min pojkaktiga elakhet blef dervid straffad; ty i hen-

nes ögon tyckte jag mig läsa, att om jag lyckats förlöj-

liga hennes fästman, hade jag dermed äfven satt henne

i en plågsam ställning. Det uttryck af förebråelse och

;

smärta, som stod i de mörka ögonen, gjorde mig ondt

i;

och återförde mig till medvetande af, hvad jag borde el-

ler icke borde göra. Jag kände då, att det är ett då-

I

ligt sätt att trösta sig genom att tillskynda en annan nå-

1 got ondt.

Jag blygdes öfver mitt uppförande, och så fort jag

kunde, drog jag mig bort från de lekande, utan att för

återstoden af aftonen närma mig Berta.

Tre veckor derefter stod Berta brud. Jag hade tilli-

ka med prostgårdens öfriga invånare varit med på bröl-

lopet och deltagit i ringen, då man dansade kronan af

bruden.

Bertas utseende bröllopsdagen var så eget, att jag

;ej kan gifva något namn deråt.

Hon log, hon talade, hon var vänlig emot alla och öm
emot fadern, som från sin länstol följde henne med ängs-

liga blickar; men det var ändå något i all denna vän-

tlighet, i detta lugn, detta leende, som kom en att frysa.

,Må hända var det hennes ytterliga blekhet.

I

Jag kunde icke säga hvarför, men då mitt öga föTfj*
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de Berta, skar det mig i hjertat, och jag erinrade mig

Strålkrans' ord: ^Ni skail blifva gränslöst olycklig/^

Tre dagar efter bröllopet hade jag sagt farväl åt

prostgården och i sällskap med professorn anträdt resan

till Upsala, der våra vägar skulle skiljas.

Dyster och tyst, som det egnar och anstår en yng-

ling, hvilken råkat ut för en olycklig kärlek^ anträdde

och fortsatte jag resan.

Att jag var förälskad, var säkert; att jag borde va-

ra ytterst förtviflad, var lika afgjordt.

Af professorn blef jag i Upsala införd i en familj,

der jag skulle bo och hafva min varelse.

Afskedet från den, som jag aktat och värderat så-

som min lärare och far, var kort, men plågsamt. Hvarken

professorn eller jag yttrade ett enda ord om saknad eller

något dylikt. Han sade blott:

— Låt se, att du fortfarande gör mig heder, och

nu farväl till nästa år.

— Jag skall bjuda till att arbeta så, att professorn

blir nöjd, svarade jag och tryckte den hand, som ledt

mina första steg på kunskapens väg.

^LFTE KAPITLET.

O
a #

Ater stod jag ensam bland idel främlingar; åter

kände jag mig böjd att lefva ett isoleradt och af stu^

dier upptaget lif.

I hvilken feber hålles man icke, då man skall taga

examen och innan man känner resultatet deraf! Andtli-
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gén var plågan slut. Jag hade gått igenom och var ea

välbestäld student.

Borta voro dervid alla mulna tankar, alla melanko-

liska känslor, alla dystra betraktelser. Jag var student

;

hurra! Jag skref in mig i Uplands nation, och derefter

blef det sexa och brorskålar. Kamratlifvet, det ungdoms-

friska, tog mig om hand och fylde mitt bröst med

fröjd. Jag kände hjertat slå och blodet flyta hastigare

genom mina ådror; med få ord, jag var öfverlycklig i

medvetandet af att hafva tagit ut första steget på kun-

skapens bana. Jag var ung, jag var förmögen, jag hade

en framtid och ett vackert mål att sträfva till; hvad

behöfdes mer för att gripas af begäret att med fulla

drag njuta af min tillvaro?

Lefve Upsala! Det är der^ man först lär sig värdet

af lyckan att vara ung.

Jag öfverlemnade mig också helt och hållet åt stu-

dentlifvets behag, jag satt icke mera spikad vid min

bok, otillgänglig för ungdomens fröjder och förvillelser,

utan jag kastade mig in i nöjenas vimmel och smakade

så väl på den tillåtna som på den förbjudna frukten.

Jag läste visst mina sex eller sju timmar på dyg-

net, men roade mig åtta eller nio samt sof så litet som

möjligt för att hinna med både det roliga och dét

nj^ttiga.

Jag var ibland ute med kamraterna ända till kloc-

kan tre på raorgnarne och drack då lika bra som trots

någon, stundom mer, än jag tålde; men oaktadt jag med

ungdomligt öfverdåd hängaf mig åt dylika förströelser,

kan jag, till mitt eget beröm, säga, att det aldrig sked-

de på bekostnad af mina studier.

Hade jag som skolgosse varit otillgänglig och som
Positivs])elarens Son. 7
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gymnasist stolt, blef jag deremot som student den till-

gängligaste, den gladaste och den på vänner rikaste.

Att så var, härledde sig troligen deraf, att jag all-

tid hade fullt upp med pengar, ständigt var redo att

hjelpa med ficklån och alltid färdig att deltaga i sång,

nöjen och tillställningar, men det oaktadt icke gaf pro-

fessorerna något skäl till missnöje.

Första året gick såsom en enda festdag. Mellan

terminerna hade jag varit hos min förmyndare.

Berta var glömd. Jag hade under detta år haft så

många flammor, bättre och sämre, att jag alldeles förgä-

tit min första.

När jag återsåg prostgården, erinrade jag mig vis-

serligen henne och gjorde då några frågor.

De nygifta voro bosatta i hufvudstaden, och man

hade sig icke något närmare bekant om dem.

Ett stort fel, som jag under första året af mitt stu-

dentlif lät komma mig till last, var, att min tillgifven-

het för Paul liksom undanträngdes af min njutningslyst-

nad och det föreföll mig nästan oangenämt, när jag

tvangs att tänka på honom, emedan jag då erinrades om

det förflutna, som jag önskade glömma. Jag skref vis-

serligen svar på hans bref, men det hände rätt ofta, att

besvarandet uppsköts. Trots denna försummelse från min

sida hände det aldrig, att Paul genom ett enda ord fö-

rebrådde mig detta mitt uppförande. Hans bref voro

alltid lika fulla af kärlek och kryddade med små pikan-

ta och humoristiska skildringar af hans vandringar i

Tyskland, de framgångar, han der hade, o. s. v., men

aldrig talade han om de försakelser eller motgångar, som

mötte honom, och jag var nog lättsinnig att icke tänka

derpå, utan tog för afgjordt, att han blott hade med-
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gång, förgätande huru vexlande gätsångarens lif är, det

bristen så ofta följer sångarens steg.

Mina båda Ijesök i prostgården hade icke heller va-

rit egnäde att väcka min eftertanke. Jag hade roat mig

af hjertans griuid, varit omtyckt och genom mitt sjelf-

förtroehde fått en större säkerhet i umgänget med mina

medmenniskör.

Ijet var på vårterminen andra året, jag var i TJp-

sala, som jag en morgon väcktes af tonerna från ett po-

sitiv. Jag rusade ur sängen. Den melodi, som spelades,

var mig välbekant sedan den tiden, då jag vefvade vårt

positiv. När de första takterna voro spelade, hördes en

klar barnröst sjunga en sång, som Paul ofta sjungit.

Det glömskans Hor, hvari jag insvept det förflutna

för att ohejdadt njuta af det närvarande, brast. Jag

tyckte mig helt hastigt försatt tillbaka till den tid, då

Paul och jag vandrade omkring gatorna, sjungande och

spelande.

Jag stod och lyssnade några ögonblick, derefter gick

jag fram till fönstret. Der stodo på gården tvenne gos-

sar, en större och en mindre. De tycktes vara af sam-

ma ålder som Paul och jag, då vi för första gången be-

sökte TJpsala. I det samma jag återfördes till detta

ögonblick i mitt lif, framstod för mitt minne tvenne va-

relser, som jag hittills alldeles förgätit, nem ligen moster

Grönqvist och Hanna. Jag erinrade mig nu lifligt den

• gamlas vänlighet och deltagande för mig och Paul, och med

det samma äfven, att Paul yttrat: ^^Kommer du någon-

sin till Upsala, Conny, så skall du lofva mig att uppsöka

moster Grönqvist.

Jag hade lofvat honom det, men glömt mitt löfte.

Paul hade icke i något af sina bref erinrat mig derom.
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i)etta fann jag nti, då jag kom att tänka deipå, högst

besynnerligt, och jag anklagade Paul för att kunna ur-

skulda mig sjelf; men det ville icke gå rätt bra. Jag
var förargad på min glömska och på positivspelaren, som

kommit mig att tänka på flydda tider, emedan jag der-

igenom öfverraskade mig med*något, som liknade ett ogil-'

lande af mitt eget uppförande.

Alldeles ur humör gick jag från fönstret; men rö-

sten, som sjöng der nere på gården i den kalla vinter-

morgonen, ljöd så klagande, liksom en ton ur mitt sam-

vete. Jag vände tillbaka, ryckte upp ventilen och ka-

stade ned till de små positivspelarne några silfvermynt,

hvarefter jag i största hast klädde mig och gick ut.

Då jag kom ned på gatan, sken solen klar, och strå-

larne glittrade emot den hvita snömassan.

Upplifvad af den friska luften, vandrade jag gatan fram-

åt och letade snart reda på moster Grönqvists lilla boning.

Jag bultade på den tillslutna porten, som efter nå-

gra ögonblick öppnades af en ung flicka, ljuslockig och

fager, med ögon som förgät- mig-ej och kinder, blomstran-

de som ros och lilja.

~ Hanna! utropade jag, fullt öfvertygad, att det

ej kunde vara någon annan.

Så der milda logo ju barnets ögon emot mig.

Flickan skiftade färg och såg undrande på mig.

— Känner Hanna ej igen Pauls bror? frågade jag

och ville fatta en af hennes händer.

Hon afböjde det likväl och stammade:

— Ah kors, är det Con . . . herr Fredriksson ville

jag säga! Var så god och stig in, mormor skall nog

blifva glad att få se . . . herr Fredriksson.

Hon drog sig ännu mera tillbaka för att lemna mig

i

I
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frihet att iuträda. Jag klef också djerft på och nappa-

de med det samma fatt i Hannas hand, sägande med allt

det galanteri, en student kaii nedlägga i sina ord:

— Kalla mig Conny, såsom förr, och var icke så

främmande, kära, snälla Hanna.

— Icke går det an, svarade hon .blygt och drog

undan handen^ i det hon hoppade af öfver den lilla gården.

I nästa ögonblick inträdde vi i det stora, snygga

rummet.

Moster Grönqvist stod och strök, alldeles som då

jag första gången gjorde mitt inträde i denna boning.

Allt, från det minsta till det största, var sig fullkom-

ligt likt, och om ej Hanna stått framför mig såsom en

fullvuxen mö, skulle jag bestämdt kunnat tro, att tiden

stått stilla.

— Mormor! utropade Hanna med samma glada röst

som för nio år sedan. — Gissa hvem jag har fört med

mig? Ingen mer och ingen mindre än Pauls bror . . . herr

Fredriksson.

Gumman slängde ifrån sig strykjernet och vände

sig tvärt om. Den gamla hade åldrats obetydligt.

— Nå, det var då visst och sant, att det var en

glädje att få se honom, och riktigt hederligt var det,

att han sökte upp oss. Han har blifvit en präktig och

galant herre, har Paul berättat. Gud välsigne honom,

sade hon och räckte mig handen.

Jag tillbragte hela förmiddagen hos moster Grön-

qvist och försummade för första gången en föreläsning.

Efter att i ett år hafva glömt moster Grönqvist och

Hanna, blef jag nu en nästan daglig gäst hos dem.

För att icke göra mig bättre, än jag var, måste jag

tillstå, att mina besök egentligen gälde Hanna.
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Hennes ovanligt vackra ansigte hade gjort ett lifligt

intryck på mitt lättrörda hjerta, så att jag efter två

eller tre besök var förtjust öfver öronen.

Jag uppvaktade henne med blommor, konfekt och

böcker. Jag passade på henne, då hon gick ut, för att

säga henne några vackra fraser, och jag infann mig fö-

reträdesvis, då jag visste, att mormor var borta. Dess-

emellan gaf jag gumman presenter för att bibehålla mig

i hennes ynnest.

Den gamla, goda qvinnan log så godt emot mig och

säg i mina handlingar icke något annat än ett bemö-

dande att återbetala henne den välvilja, hon bevisat mig

och Paul.

Tacksamhetsbevis af en student mot en gammal

qvinna, som har en vacker dotterdotter, äro alltid tvif-

velaktiga och böra väcka misstro, hvilket de likväl icke

gjorde hos moster Grönqvist.

Hanna var emellertid mera klarseende. Hon fruk-

tade mina artigheter och blef i sitt uppförande kallare

och otillgängligare. Detta retade och stegrade mitt tyc-

ke. Jag kunde icke begripa, hvarför hon skulle vara

så fräDimande, och jag kände min egenkärlek grymt så-

rad af, att hon icke kunde förmås behandla mig med

den vänlighet, jag ansåg mig hafva rättighet att fordra.

Tycket för Hanna blef härigenom häftigare, än dem jag

haft förut, emedan de vanligtvis icke räckt längre än

en vecka; men detta varade i månader och det i ett

ständigt stigande.

Jag brann, jag svärmade, jag skref vers, jag rumla-

de för att trösta mig, när Hanna varit allt för oblid

emot mig.

Kamraterna hade icke haft särdeles svårt att få re-
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da på, att jag dagligen vandrade af till tvätterskan

Grönqvist. De visste, att gumman egde en vacker dot-

terdotter, och nu trodde man sig hafva fullkomligt reda

på saken. Man skämtade med mig för min tvätterske-

idyll. Jag besvarade dessa anspelningar med ett lätt-

sinnigt skratt och den försäkran, att Hanna var den

vackraste flickan i Upsala. Jag gaf således hennes namn

till pris åt en hop ynglingars lättsinniga gyckel.

En afton, då man på nationssalen haft en större

tillställning och druckit temligen mycket, föreslogs af de

mest upprymda, att en serenad skulle hållas för ^Tre-

drikssons vackra Hanna

Punschen hade slagit äfveu mig åt hufvudet, så att

jag tackade och antog förslaget. Vi marscherade af. Jag,

som tillhörde sångarne och var den mest intresserade i

saken, skulle anföra serenaden.

Komna till moster Grönqvists lilla låga stuga, sjön-

go vi den ena sången efter den andra. Mången natt-

mössa i de angränsande husen tittade ut genom fönstren

för att taga reda på, hvem den lycklige var, som upp-

vaktades med en så vacker serenad.

Huru vida hon^ för hvilken vi sjöngo, hörde den

eller ej, blefvo vi i okunnighet om. Kullgardinen för det

enda lilla gafvelfönstret, som låg åt gatan, förblef

orörd.

Då jag efter sångens slut vandrade hem, tyckte jag,

att Hanna borde finna sig ganska hedrad och att hou

den följande dagen ovilkorligen måste visa sig tacksam

emot mig. Jag beslöt, att* så fort jag kom från föreläs-

ningen, begifva mig till henne för att ändtligen få ett

uppmuntrande småleende till belöning för serenaden.

I utförandet af detta mitt beslut hindrades jag lik-
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va mig del af, att de ångrade serenaden för Hanna. Man
bade fått kunskap om den, och nu beskärmade sig folk

öfver, att studenter sjöngo för tvätterskan Grönqvists

flicka. Man måste, menade kamraterna, på något sätt

godtgöra den gjorda dumheten, och det beslöts, att en

hvar på sitt håll skulle omtala, att vi af en händelse,

under det vi gingo omkring och sjöngo, hade stannat utan-

för gumman Grönqvists boning; men att vi alldeles icke

haft för afsigt att hålla någon serenad.

Det låg icke i grunddragen af inin karakter att för-

neka sanningen eller att bakom en dikt dölja mina fel. Der-

till var jag alldeles för egenkär. Jag ansåg för en feg-

het att icke erkänna en handling, som jag begått, den

må nu hafva varit god eller dålig. Jag ville således icke

gå in pä kamraternas förslag, utan menade, att vi lika ger-

na kunde sjunga för Hanna som för någon annan.

Till svar härå yttrade en af dem:

— Hur kan du prata så dumt! Din förbindelse med

Hanna hör icke till dera, som man öppet erkänner, och

om du vill låta hela verlden veta, att du sjungit för Han-

na, så vilja vi icke, att man pratar om att vi biträdt

dig. Vi fordra således af dig, att du i första rummet

tänker på oss och icke för förbindelsen till Hanna låter

förleda dig till ännu flere dårskaper.

— Allt, hvad jag kan göra, är att tiga, svai’ade jag

— men att ljuga nedlåter jag mig icke till. Det var

för öfrigt ni, och icke jag, som föreslogo serenaden.

En liten debatt följde. Kamraterna voro icke nöj-

da med mitt svar, men det hjelpte icke. Vi åtskildes

mindre belåtna med hvar andra, än vi brukade vara; spän-

ningen hade troligen blifvit ännu större, om det icke
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förut varit öfverenskoramet, att hela studentkårens sång-

förening skulle sjunga i parken på aftonen. På efter-

middagen samlades sångarne, och vår lilla tvist glömdes.

Dagen derpä var jag bjuden till en af professorerna,

tillika med några kamrater, och det gick således två

dygn om, innan jag, trots min längtan att få träffa Han-

na, kunde besöka henne.

På tredje dagen mot aftonen vandrade jag raed lät-

ta steg till det lilla rödmålade huset. I alla fickor hade

jag apelsiner. Jag var fullkomligt säker på att hafva be-

segrat Hannas köld, och jag öfvertänkte, huru jag på ett

rätt tydligt sätt skulle kunna göra henne klart, att jag höll

af henne. Jag hade visserligen sagt henne det många

gånger, men nu skulle jag säga henne det med andra

ord, och så, att hon skulle blifva tvungen tillstå, att jag

var henne kär, hvilket jag tog för alldeles afgjordt,

ehuru hon ej velat visa mig det.

Då jag bultade på porten, fick jag vänta en god

stund innan den öppnades, och när den gick upp, var

det icke Hannas blida och vackra ansigte, som mötte mina

blickar, fitan en gammal, ful qvinna, som brukade hjelpa

moster Grönqvist att tvätta. Jag frågade om madam
Grönqvist var hemma, och fick då till svar:

— Nej, gumman är borta; men Hanna är der in-

ne, och det är väl henne, herrn ändå helst vill råka.

Jag var allt för otålig att få träffa Hanna och allt

för lycklig af underrättelsen, att hon var ensam hemma,

att fästa någon vigt vid gummans ord. Jag skyndade

förbi henne och stod i nästa ögonblick innanför tröskeln

af det rum, som inneslöt föremålet för min passion. Jag

kom likväl icke längre, utan blef stående under några
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ögonblick på samma plats, så plågsamt öfverraskades jag

af den syn, som mötte mig.

Hanna låg framstupa på sängen ocli grät så häftigt,

att hon snyftade högt.

Hanna grät, Hanna var försänkt i sorg. Hvad hade

väl händt?

Käre läsare, om du erinrar dig den tid, då du var

tjugu år och förälskad, så kan du äfven fatta, hvad jag

erfor.* Jag tyckte, att jord och himmel bort störta sam-

man, efter något så gräsligt kunde inträffa, som att Han-

na grät.

Jag sprang fram till henne och sade henne detta,

ja, något ännu galnare.

Ord, förestafvade af medlidande med hennes smärta

och mina egna uppdrifna känslor, tolkande en förnufts-

lös böjelse, gingo öfver mina läppar.

Vid första ljudet af min röst hade Hanna rest sig

upp. Hon ville afbryta mig och gå sin väg, men jag

qvarhöll henne. Jag talade, ända tills jag förlorade allt

sammanhang af hvad jag sade, dä jag tystnade helt tvärt.

Hanna ryckte häftigt undan händerna, utropande med

af tårar nästan qväfd röst

:

— Har icke herr Fredriksson gjort mig tillräckligt

mycket ondt genom att göra mig till en visa för hela sta-

den, utan att öka det med att tala så, som han gör? Herre

Gud, hvarför är Paul så långt borta? Han skulle försvå- ,

ra mig, han skulle säga mormor oclr, alla, att jag är oskyl-

dig, att jag ej har gjort något ondt, att . . . att ...

Här qväfde snyftningarna henne; men efter några

ögonblicks uppehåll berättade hon mig, att alla grannar-

ne talade illa om henne, att de sagt mormodern, att hon

gått på möten med mig, att jag besökte henne, då gum-
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man var borla, och att serenaden var en verklig skan-

dal. Mormodern hade blifvit mycket ond, och då Hanna

icke kunnat neka, att jag ibland träifat på henne^ då hon

gått ut, och äfven trots hennes förbud besökt henne, när

gumman var borta, hade mormor trott, att grannarne haft

rätt, och att Hanna tillåtit sig handlingar, som hon icke

kunde stå till svars för.

Grannarne hade så utmålat saken, att den stackars

flickan genom mig var ohjelpligt komprometterad. Mo-

ster Grönqvist hade nu gått ut för att köpa ångbåtsbil-

jett. Hanna skulle resa från TJpsala och till Stockholm, så att

hon icke mera blefve en orsak till förargelse, det hade

mormor sagt.

Yid tanken på, att hon skulle skiljas från mormo-

dern, brast hon åter i gråt och utropade i en ton af för-

tviflan

:

— Herr Fredrikssom kan aldrig godtgöra det onda,

han gjort mig. Ni är orsaken till, att jag skall skiljas

från mormor, som jag håller så kär. Ni skall kanske äf-

ven blifva orsaken till, att Paul kommer att tvifla på min

kärlek och min trohet. O, min Gud, så olycklig ni gjort

mig!

Vid dessa anklagelser kände jag mig illa till mods.

Hon var den första varelse, som jag tillfogat något

ondt, den första, som genom mig drabbades af ett li-

dande. Jag, som med ungdomens blinda tro på sig sjelf

ansett det omöjligt för mig att handla tadelvärdt, eller

så, att någon finge skäl att göra mig förebråelser, jag

stod nu förödmjukad inför mig sjelf, tyngd af medvetan-

det att hafva varit en källa till så mycken smärta.

Vi representanter af det manliga slägtet förvärfva

oss i allmänhet en hastig erfarenhet af det onda. Jag
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hade pä. ett års tid vunnit mera kunskap deri, än en qvin-

na får under ett helt lif. Också insåg jag genast^ att

om min enträgenhet mot Hanna uppväckt förtal, skulle

hennes plötsliga aflägsnande från Upsala endast gifva ökad

fart deråt.

Jag sökte derför att trösta henne. Jag sade, att jag

kände mig olycklig öfver det onda, jag gjort, men att

j-ag ville och skulle reparera det. Jag lofvade att tala

vid mormor och att förmå gumman att icke skicka bort

Hanna. Mina ord hade verkligen den verkan att något

lugna henne. Hanna aftorkade tårarne och räckte mig

handen, men i det samma rycktes dörren upp, och in träd-

de madam Grönqvist med stormsteg. Hennes min var

sträng, och hon utropade häftigt:

— Var det icke, som de säga, att han passar på, då

jag är borta; meu se, nu är det slut med detta, skall

jag säga. Han borde blygas att bära sig åt så, som

han gjort, och hopa skam och elände öfver hederliga men-

niskor.

Gumman vände sig till Hanna och tillsade henne att

genast lemna rummet, hvilket den stackars flickan också

ögonblickligen gjorde.

Jag blef derefter undfägnad med de skarpaste och

bittraste förebråelser.

Förgäfves försäkrade jag, att Hanna icke gjort nå-

got ondt; det var som att tala vid väggen. Hon hörde

ej på mitt rättfärdigande,' hon fäste icke något afseende

vid mina försäkringar eller mina böner och lemnade utan

uppmärksamhet i\lhd förnuftsskäl, jag anförde för att

få henne att icke sända Hanna till hufvudstaden.

Det inträffade med giuumau, såsom det stundom hän-
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der med lättrogna meriniskor: från att icke misstro nå-

gon eller något, misstro de allt och alla.

Sedan jag bönfallit, förestält och talat förgäfves,

visades jag på dörren med följande ord:

— Vi hafva talat nog, och han gör bäst att gå;

eljest kunde han lätt göra mig så förargad på flickan,

att hon på ett ännu svårare sätt finge betala kalaset.

Han aflägsnar sig i alla fall härifrån såsom en äkta slyn-

gel till herre, som satt en ful fläck på en flickas

rykte, och detta har han gjort med Hanna, som Paul

hållit kär i så många år och med hvilken Paul ämnat

gifta sig. När man som herr Fredriksson blifvit förflyt-

tad till herreklassen, så anser man det för en ära att

förstöra fattiga flickors heder. Jo, jo, det är allt något

att skryta af för kamraterna, när man super sig full

med dem om qvällarne och sedan i fyllan går att sjun-

ga utanför stackars Hannas fönster för att gifva hela

staden del af sina hyggliga handlingar. Han har just

på ett präktigt sätt lönat bror sin, och det säger jag

:

sätt aldrig foten inom min dörr, så framt han icke vill

bli utkörd.

Jag gick, men i hvilken sinnesstämning!

Instängd på mina rum, tillbragte jag aftonen och

natten med att gå igenom mitt lif under min akademi-

tid. Jag öfverraskades då af den upptäckten, att jag

hejdlöst öfverlemnat mig åt alla möjliga nöjen både

förnedrande och icke förnedrande. Det lättsinne, h var-

med jag talat om Hanna för kamraterna, det sätt,

hvarpå jag gifvit mitt tycke till känna, det rykte, jag

förvärfvat, att icke vara noga, då det gälde kärleks-

affärer, allt föreföll mig lumpet och ovärdigt. Ja, så

mycket ovärdigare, som mina utsväfningar och mitt skryt
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om mina framgångar i allmänhet icke varit en följd af

impulser från andra, utan helt och hållet utgått från

min egen fåfänga. Härtill kom, att jag vid denna gransk-

ning af mitt inre gjorde den upptäckten, att jag alldeles

icke höll så mycket af Hanna, att jag för hennes skull

var hågad att göra några större uppoffringar. Jag hade

således blottstält henne, utan att något starkare motiv

ledt mig, än ett öfvergående pojktycke. Så kom tanken,

att jag förfördelat Paul genom den, han höll kär.

Följande morgon gick jag ned till ångbåtsbryggan,

blandade mig i hopen, som samlats der, och såg Han-

na, som med förgråtna ögon och åtföljd af gumman Grön-

qvist gick om bord.

Jag väntade icke, tills ångbåten lade ut, utan skyn-

dade bort för att undgå kamraternas speord.

Dagen derpå fick jag bref från professor Wenner,

deri han underrättade mig, att han hoppades till hösten

vara i TJpsala, emedan han efter all sannolikhet skulle

erhålla den sökta professorsplatsen derstädes.

Händelsen med Hanna och brefvet från professorn

väckte mig upp ur det rus, hvari jag lefvat. Jag lera-

nade nöjen och tillställningar och fördjupade mig med

fullt allvar i mina studier. Jag var icke mera med på

sång, utklädningar eller nattligt rummel. Jag gick till

och från föreläsningarna och tillbragte den öfriga tiden

vid mina böcker, innesluten på mina rum.

Terminen led mot slut. Träden började knoppas,

foglarne sjöngo och ängsblommor doftade på fälten; men

detta förmådde likväl icke locka mig att lemna univer-

sitetet och resa till min förmyndare, såsom jag de andra

mellanterminerna gjort. Jag stannade i Upsala för att

läsa och derigenom påskynda min examen.
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Mitt lynne var tungt, jag förföljdes af missnöjet

med mig sjelf och sökte derför genom flit och arbetsam-

het återköpa aktningen för mitt eget jag.

En annan omständighet, som mycket plågade mig,

var, att jag kort efter händelsen med Hanna hade skrif-

vit till Paul och sanningsenligt redogjort för hvad som

^ passerat; men veckor och månader hade förgått, utan

att jag erhållit något svar. Var Paul uppbragt på mig?

Jag hade mig ty värr allt för väl bekant de förne-

drande slutsatser, som man gjort med afseende på Han-

nas aflägsnande. Jag visste, att man allmänt betrakta-

de henne såsom en af de många, som falla offer för stu-

dentkärleken. Jag visste äfven, att gumman Grönqvist

återkommit från färden till Stockholm och att hon ön-

skat sälja gården, emedan hon, såsom man sade, icke

1
ville stanna i Upsala, sedan det gått så illa för flickan.

Gården blef emellertid icke såld, och vid början af

höstterminen, tredje året jag var i Upsala, berättade mig

min värdinna, att tyätterskan Grönqvist, mormor till

den vackra Hanna, låg så illa sjuk, att flickan måst

komma hem igen.

I

Genom min värdinna lät jag sända den gamla hjelp,

viste, att hon ej egde något annat att lefva af,

än sina händers arbete och den lilla kojan. Hon behöfde

: likväl icke länge mitt bistånd, ty efter ett par veckors

1
förlopp hade hon gått bort ifrån den stackars Hanna.

Jag vågade icke gå dit. Det kändes inom mig, då

min värdinna omtalade, att madam Grönqvist var död,

;i som om jag haft någon del i hennes bortgång.

i'

I;



160

yOLFTE KAPITLET.

Det var en regnig ocli blåsig afton, dagen efter

gumman Grönqvists dödsdag. Eld brann i kakelugnen

i mitt yttre rum. Jag satt framför brasan och stirrade

i elden, öfvertänkande de sorgliga händelser, som timat.

Jag hade just skickat min värdinna till sorghuset och

bedt henne, såsom af sig sjelf, erbjuda Hanna allt det

bistånd, hon kunde behöfva, och jag afvaktade nu den

goda qvinnans återkomst för att få veta, huru det var

med den stackars flickan.

Andtligen hördes det knarra i trappan. Någon gick

uppför den samma.

— Det är fru Sjöberg, tänkte jag.

En hand fattade om nyckeln, den vreds om, och

dörren gick upp. In i rummet steg Paul.

Ja, det var verkligen han, och ändå icke han. Det

var en blek och affallen gestalt, som stannat på trö-^

skeln och kastade en forskande blick omkring rummet.

Slutligen riktades hans ögon på mig, och jag rusade upp,

utropande med oförstäld glädje:

— Paul! Gud ske lof, att du äudtligen kom!

Han hade förblifvit stående, men vid mitt utrop

sträckte han armarne emot mig, och jag kastade mig'

till detta bröst, inom hvilket klappade ett hjerta, sorn

var mig så varmt tillgifvet.

Det var två år, sedan vi sist sågo hvar andra. Två

år, och huru mycket hade icke sedan dess förändrats!

Huru fullkomligt obekant med frestelsen och det onda
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•

I

hade jag ej varit, då vi skildes, och hvilken kort, men

mångsidig erfarenhet hade jag icke sedan dess vunnit!

Jag käm^le ögonblickligt, att om jag gått framåt på

kunskapens väg, hade jag dereinot i sedligt afseende gått

tillbaka. Jag visste, att det fans mycket i mitt uppfö-

rande och mina handlingar, som Paul skulle ogilla.

Ogillande från en gatsångares läppar, hvad betydde

i

väl det? Hvilka begrepp kunde väl en sådan hafva om
ji sedlighet och religion? skall man utropa. Ack, Paul eg-

de enfaldens enkla, oförfalskade religion, det sunda för-

I nuftets moral och hjertats sedlighet.

I

Sedan Paul tryckt mig till sitt bröst, hade jag blott

I en önskan, och den var att få tala om Hanna.

I

— Hvarför har du ej svarat på mina bref? fråga-

de jag.

— Jag har varit sjuk, blef Pauls svar. — Men som

du ser, är jag nu frisk och kommer för att muntligen be-

svara dem, fortfor han och smålog mildt. — Min käre

Conny, en så stor och ståtlig karl det blifvit af dig!

Han tryckte min hand och mötte mina spejande

I

ögonkast med en blick, som uttryckte all hans forna

jömhet, och hvilken tycktes säga : ^^Var lugn, jag är och

' föjblir den samme, huru du än handlat emot mig.‘^

Paul och jag hade satt oss på hvar sin stol fram-

för kakelugnen, och jag sade derefter med någon an-

stiängning:

’j
— Kommer du från ångbåten direkt, eller har du

^j|
varit hos . . . hos . . . Hanna?

:!
— Jag kommer från Hanna, svarade Paul och lade

' sin hand på min skuldra. — Jag ville se och tala vid

' [henne, innan vi träffades. Det är nu gjordt, Conny, jag

^ihar tillbragt två tim-mai hos henne.
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— Hanna är väl mycket ond på mig? Ack, Paul!

Jag har mycket att förebrå mig, och det förefaller mig

stundom, som om jag vore orsaken till gum-raans död.

Paul stödde armhågeii mot ena knäet, lutade hufvu-

det i handen och sade:

— I gummans död, Conny, har du ej någon del.

Hon dog af häftig förkylning, så hvad den saken angår,

behöfver du icke gräma dig.

— Paul, svara mig uppriktigt: har du ej varit led-

sen och förtörnad, då du tänkt på mig?

Nu skymde Paul alldeles bort sitt ansigte med han-

den, så att jag icke kunde se uttrycket deri.

— Något litet ledsen har jag varit, men derom är

ej lönt att tala. Svara du i stället ärligt på en fråga

af mig.

— På alla, du kan göra mig.

Paul lyfte hastigt upp hufvudet och såg mig stadigt

i ögonen.

— Älskar du Hanna?

Hade Paul gjort mig denna fråga för ett halft år

sedan, skulle jag utan betänkande svarat ja, och trott

mig tala sanning. Nu föreföll det mig orimligt, att jag

skulle älska Hanna. Hanna var ju hans trolofvade,

Hanna, som kommit mig att blygas inför mig sjelf.

Omöjligt. Jag svarade också genast ett bestämdt nej.

Han drog en djup suck; om det var af lättnad eller

sorg, kan jag icke bestämma.

— För Hannas och min egen skull gläder det mig,

Conny; men för din smärtar det mig, sade han. — Om
du älskat henne, hade din obetänksamhet varit lätt ur-

säktad. Nu, Conny, har du smutsat ned henne inför verl-
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dens ögon, och detta rätt och slätt för ditt nöjes skull.

Det gör mig ondt, att du kunnat handla så.

Äter suckade Paul och lutade pannan i handen.

— Hör mig, Paul! utropade jag. — Mitt handlings-

sätt var en följd af mitt litliga intresse för Hanna.

Hade hon eller gumman sagt mig, att du ämnade före-

na ditt öde med flickans, hade jag genast dragit mig

tillbaka.

— Jag tror det; men säg mig, Conny, om Hanna

icke hållit af mig, om hon i det stället haft dig kär,

hvad hade då blifvit hennes lott? Hade du, såsom stu-

dent, förlofvat dig med tvätterskan Grönqvists dotter-

dotter?

En het rodnad betäckte min panna. Så der allvar-

ligt hade jag aldrig, sedan qvinnorna började intressera

mig, tänkt på dem. Jag var road af alla vackra flickor,

önskade att blifva omtyckt af dem, och egnade dervid

icke en half tanke på framtiden. I allt, som rörde nö-

jen, hade jag lefvat för stunden. Det var endast, då

I

det gälde mina studier, min ärelystnad och det mål, jag

satt för den, som jag tänkte längre än för dagen. Jag
kunde icke heller besvara Pauls fråga. Då han inke er-

höll något svar, återtog han:

— Vill du, att jag skall säga dig, hvad det blifvit

af Hanna? Jo, det hade gått henne, såsom folket nu tror,

att det gått.

— Paul! inföll jag häftigt.

— Tyst, och låt mig säga ut min tanke. Ser du,

Conny, jag tycker att det är bättre, att jag talar san-

ningens ord tin dig nu, än att samvetet en dag skall

!

göra det. Qm således Hanna tyckt om dig, hade hon

varit, hvad pratet säger att hon är, en fallen flickaj

i
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och om man då frågat dig: ^^Håller du Hanna kär? skul-

le du stirrat på frågaren och svarat ett kallt nej. Han-

na hade emellertid varit förlorad. Vanära och elände

hade hon fått i vinst, under det du, glömmande din dår-

skap, försatt din bana, som fört dig till ära och anse-

ende. Du hade dervid icke ens kostat en tanke på den

stackars flickan, och om det någon gång händt dig, att

minnet af henne framstått för dig, skulle du ha ryckt

på axlarna och tröstat dig med, att den der dårskapen

icke var mera att fästa sig vid än alla andra dylika, som

dagligen begås, och dermed hade du förjagat alla sam-

vetsqval.

Åter tystnade Paul. Jag satt der mycket lik en

upplexad skolpojke. Det var första gången i mitt lif, som

jag uppbar förebråelser af denne bror, som endast haft

kärlek och vänliga ord för mig.

Efter en helt kort paus fortsatte Paul:

— Jag har talat hårda ord till dig, Conny; men

jag ville varna dig. Du skall komma i håg, att jag

tillbragt min första barndom på krogar, varit i beröring

med de mest fallna varelser, sett lasten utan smink och

i all sin vederstygglighet, och då blir man led åt den.

Har man då, som jag, lärt känna dessa olyckliga varel-

sers tidigare öden, så vet man, att äfven de en gång

varit unga, oskyldiga flickor, hvilka blifvit lockade in på

den smutsiga väg, de vandra. Man får då den öfverty-

gelsen, att om herremännen icke vore så lastbara och

hjertlösa, då det handlar om gemene mans döttrar, skul-

le det ej finnas så många synderskor, så många förakt-

liga (jvinnor. Du, Conny, som tänker blifva lagman,

hur skall du kunna sitta till doms öfver andra, om du icke.

söker att i allt vara en rättrådig man? Och den är icke rätt-
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rådig, som förstör en annans llf. Du har sett, huru

mycket ondt man af obetänksamhet kan åstadkomma,

låt det blifva dig en varning för framtiden . . .

Han räckte mig handen.

Och nu började han berätta om sina vandringar i Tysk-

land och Danmark.

Natten var långt framskriden, då Paul reste sig för

att gå. Jag ville nödvändigt öfvertala honom att bo hos

mig. Han skakade på hufvudet, sägande:

— Nej, Conny, det duger icke. Jag bor på gäst-

gifvargården, der jag har ett rum. Det är öfverflödigt,

att du omtalar vår slägtskap för dina kamrater; du kun-

de möjligen hafva obehag deraf. Jag kommer väl till

dig i morgon afton vid samma tid som i qväll. Vi kun-

na sålunda i all tysthet träffas, under det jag uppehåller

Imig här.

Han gick, utan att jag förmådde rubba hans beslut.

!

Den natten vandrade jag fram och tillbaka i mina

rum ända till draggryningen. Jag gjorde under denna

nattliga vandring de allvarligaste föresatser. Hanna skul-

le vara den enda qvinna, som jag skapade något li-

dande. Jag skulle blifva sträng i mina seder, otill-

gänglig för frestelsen, en Cato i dygd och vishet. För-

nuftet skulle blifva min ende ledsven genom lifvet, och

känslan förvisas till ett evigt fängelse, med förståndet

itill väktare. Det borde vara en fätt sak att blifva ett

** mönster af sedlighet. Mitt ovanligt goda hufvud tala-

de man ständigt om. Nå väl, detta skulle också hädan-

efter visa sig i den makt, det utöfvade på alla mina

handlingar.

I

Jag gick slutligen till hvila emot morgonen, sedan
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jag genom dessa föresatser ansåg mig* fullkomligt liafva

återvunnit aktningen för mig sjelf.

Det är alldeles märkvärdigt, livad d}=^gden förefaller

lätt, när man är trött och utvakad. Man begriper då

icke, huru man någon gång kunnat duka under för fre-

stelsen. Ar man dertill ung och egenkär, blir det déri

enklaste sak i verlden att tro sig om att blifva ett hel-

gon. Att man icke varit det förut, förefaller då endast

såsom en följd af, att man icke förr föresatt sig att blif-

va det.

yRETPONDÉ KAPITLET,

Gumman Grönqvist var jordad.

Jag hade, utan att derom underrätta vare sig Paul

eller Hanna, infunnit mig i begrafningsgårderi, då den

enkla kistan, åtföljd af Paul, presteu och ett par handt-

verkare af gummans bekanta, fördes till grafven. Jag

intog min plats i andra och sista ledet. Det var en

gärd af aktning, som jag ansåg mig skyldig den aflidna,

hvilken jag utan uppsåt, men af rent lättsinne, så djupt

förfördelat.

Efter begrafningen förflöto ett par veckor, som Paul

fortfor att vistas i Upsala. Vi träffades hvarje afton

då han kom upp till mig; deremellan sågo vi hvar andra

icke. Om dagarne var han hos Hanna och hjelpte henne att

få qvarlåtenskapen efter gumman Grönqvist realiserad

och det lilla boningshuset uthyrdt. Hanna ämnade, så;

fort detta blifvit ordnadt, återvända till Stockholm,

Min slägtskap med Paul var fortfarande en hemlig-
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het för mina kamrater. Paul hade knuTfat aflägsna sig,

utan att man haft någon reda derpå, i fall jag icke ifrån

första aftonen, då jag gjorde mina storsinta och höga

föresatser, annorlunda beslutat. Jag fann det oförenligt

med min rättskänsla och hvarför icke till och med min

stolthet, att jag skulle förneka min egen broder. Jag

hade också beslutat att, då den första sorgtiden efter

gumman Grönqvist var förbi, visa Paul, att jag alldeles

icke ansåg mig behöfva blygas öfver att erkänna, det vi

voro bröder.

Pauls födelsedag inföll någon tid efter begrafningen.

Jag beslöt att fira denna dag med en större sexa, till

hvilken jag ämnade inbjuda mina nationskamrater.

Jag hade en hel vecka förut utfärdat bjudningen.

Qvällen före tillställningen bad jag Paul komma till mig

den följande aftonen något tidigare än vanligt. Jag ha-

de bestämt tiden till klockan sex.

Då Paul inträdde, yttrade jag helt muntert:

— Du vet ju, att det i dag är din födelsedag, och

du måste derför gå med mig till hotellet. Jag har bestält

oss enskildt rum, och der skola vi fira din födelsedag.

Paul kunde icke säga nej. Vi följdes åt arm i arm.

Då vi kommit till hotellet, tog jag vägen upp till ett sido-

rum, som gränsade intill salen, der sexan skulle intagas.

Min brors klädsel var, såsom alltid, i högsta grad

egen. Visserligen blef det icke fullkomligt samma dis-

harmoni nu, som då han var en spenslig yngling och bar

kläder, gjorda åt en gammal karl; men det oaktadt var

rocken alltid så bred emellan axlarna, att den såg ut,

som om den hängt på en klädliängare, pantalongerna slä-

I pade på hälarne och vesten hade samma oemotståndliga

;

begär att lerana en hvit skiljemur emellan dess nedre kant

!•



och pantalongernas öfre, en brist hvilken långhalsduken

fått i uppdrag att skyla.

När vi inträdde i det enskilda rummet, låg der en

svart klädning, bestående af bonjour, underkläder och

vest, som jag låtit göra åt Paul. Konsten blef nu att

få honom att taga dessa kläder på sig och behålla dem

såsom en gåfva af mig. Hittills hade det varit omöjligt

att förmå honom att taga emot något af mig. Han bru-

kade alltid säga: ^Nej, Conny, det skulle plåga mig, om

jag hade dig att tacka för det minsta. Den egna för-

delen kunde så lätt blifva förblandad med min kärlek

till dig.

Sedan jag tillslutit dörren efter oss, sade jag:

— Du vet ju, käre Paul, att jag hela långa tiden

varit illa till mods. Säg, vill du med ens göra mig

glad?

— Visst vill jag det, svarade Paul, och gnuggade

händerna, bifogande med sin vanliga, sorglösa min: —
För att säga sanningen, så har den senare tiden varit

lika mulen som hösthimlen. Hanna har gråtit och bara

gråtit, du har sett dyster ut, min fiol har fått hvila,

likaså min strupe och mitt positiv, som nu står och tiger

hos jungfru Lova i Stockholm. Nej, jag känner på mig,

att det här icke duger längre. Sorgen får lof att köras

på porten och glädjen åter stämma sin lyra. Säg derför

hvad du vill, och jag skall genast göra det, så att vi

åter få en glad stund.

— Bravo, Pålle, du bar nu lofvat uppfylla min önskan,

som består deri att du ikläder dig dessa, sade jag och

pekade på plaggen. — Jag vill en gång se dig ordent-

ligt klädd, och du får icke säga nej.

Pauls ansigte mulnade.
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— Conny, du har narrat mig i en fälla, sade han

med misslynt min, under det han beredde sig att ömsa

kläder. — Får gå för denna gång, men gör ej om

det. Det är med mina kläder som med mig sjelf: vi

äro missbildade, och vi passa för hvar andra. Yanan har

blifvit min andra natur, ehuru mitt lefnadssätt från

början stått i direkt strid med mina ursprungliga

anlag. Kläder, gjorda efter min kropp, skulle nu

besvära mig lika mycket som ett ordnadt och regel-

bundet lif. Gatornas vimmel, sången i gathörnen, bi-

I
fallet från folket, se det är något, som jag saknar, då

I

jag är skild derifrån, oaktadt det i mina barnaår utgjor-

de min plåga. Så äfven med den rock, jag nu utbyter

mot en vida bättre, som likväl förefaller mig som en

* tvångströja. Min kropp har blifvit sned, mina ben kroki-

ga under tyngden af positivet. På enahanäa sätt har

det gått med min själsriktning. Den har också blifvit

!
skef, men betrakta mig nu, så skall du finna, att den

här fina rocken och de här byxorna icke anstå mig.

Till min öfverraskning fann jag, att Paul hade rätt.

Han föreföll snedare och mera krokbent i de eleganta klä-

derna, än i dem, han tagit af sig. Han såg nästan löj-

lig ut i sin nya kostym. Detta gjorde, att jag tvangs

bedja honom återtaga sina gamla kläder, fullkomligt öf-

verbevisad, att dessa passade honom bäst, och att hans

vackra hufvud frapperade långt mera, då han stod der

till hela sin figur och sitt yttre skick en positivspelare.

Knappast var Pauls toilett för andra gången full-

bordad, och han iklädd sina gamla, kära kläder, förr än

röster af en svärm glada studenter, som inträdde i salen

bredvid, träffade mina öron.

Vi förblefvo likväl stilla i vårt rum, till dess jag

Positivspelarens Son, 8



kunde tycka, att de alla voro samlade, då jag helt ofor-

väntadt öppnade dörren till salen.

Innan Paul visste, huru det gått till, hade jag pre-

senterat min bror för kamraterna och förklarat, att det

var till firandet af hans födelsedag, jag inbjudit dem till

denna sexa.

Paul hade blifvit så öfverrumplad och så rörd, att

han var alldeles bragt ur fattningen.

Man pratade, man åt, man drack och man glömde

snart att undra, hvad min bror egentligen var för en

figur, en fråga, som tydligen stod att läsa på de fiestas

ansigten, då jag presenterade honom.

Sexan var slutad, och det egentliga pokulerandet

skulle nu börja. Första bålen bars in, och jag begärde

ordet.

Det muntra glammet tystnade. Paul stod vid min

sida.

Det under fjorton dagar noggrant pröfvade steget

skulle nu tagas ut, och jag skulle inför kamraterna helt öppet

erkänna, att jag var ett barn af folket och endast ge-

nom ett tärningkasi blifvit förvandlad till en förmögen

pojke.

Jag skylle nu såsom student utföra samma hand-

ling, till hvilken jag en gång såsom gymnasist tvangs

af omständigheterna; endast med den skilnaden, att den

nu var frivillig och dikterad af min tillgifvenhet för

Paul. Jag hade ett inre behof af att inför hela verlden

säga: ^Detta är min bror.^

Min berättelse blef kort. Jag sade dem, att de i

mig och min bror sågo tvenne positivspelaregossar, hvil-

ka under två års tid vandrat Sverige omkring för att

spela och sjunga sig till bröd. Med några ord, sprung- <



171

na ur mitt hjerta^ skildrade jag Pauls uppoffringar ocli

kärlek till mig och med en smula studenthumor öfvergick

jag sedan till teckningen af, huru Fortuna kastat åt

mig en stor vinst. Jag slutade med att fråga de när-

varande, om de ej funno det i sin ordning, att jag nu

hedrade den bror, som varit mera än fader och moder

för mig.

Ett enstämmigt ja besvarade frågan, hvareftér Pauls

skål dracks med den liflighet, hvarmed endast studenter

kunna tömma en skål för det goda, sköna och ädla.

Pauls svar bestod i att stämma upp en sång.

Jag hade på tvenne år ej hört honom sjunga, så

att jag i likhet med de öfriga kände mig frapperad af

klangen i hans stämma, då han sjöng Nordbloms:

fallets stund, då menskans ande dömdes,” etc.

Återstoden af tillställningen upptogs af skålar och

sång, hvarefter det beslöts, att vi skulle gå och helsa på
de andra nationerna. Paul drog sig undan i en vrå,

och vi tågade af med stor munterhet till stockholmarne.

Då jag den följande morgonen vaknade, kände jag

mig nöjd och till freds med mig sjelf. Jag var belåten

med mitt handlingssätt den föregående aftonen. Hvad
jag varit, hvilken jag hade att tacka för lifvet, hade

jag omtalat, och jag kunde nu vara trygg och behöfde

^cke frukta några upptäckter. Såsom det egnar och an-

står en bra yngling, hade jag haft mod att inför verl-

den erkänna, att den ringe positivspelareu var min bror,

och jag hade visat honom den aktning, han af mig hade

rätt att fordra.

Helt muntert sprang jag ur sängen för att kläda

mig och gå på föreläsningar. Min toilett afbröts likväl
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deraf, att mina Ögon föllo på ett bref, som låg på mitt

nattduksbord.

Det var från Paul.

— Man skall få se, att den ufven rest sin kos utan

att taga afsked, tänkte jag och bröt brefvet.

Det inneslöt en slät guldring och följande rader:

^^Min käre, älskade broder! i

Sedan du gjort mig en så stor ära, som den, hvilken
\

vederfors mig i går afton, och jag fått sjunga för dig
'

och dina vänner, vill jag ej stanna här längre.
|

Tack, Conny, för att du är samme käre Conny, som I

du var i barnaåren. Då nu de onda dagarne komma,

skall jag sjunga: fallets stund/ och minnet af dig

skall komma mig att glömma stundens smärta.

När och hvar vi åter mötas, vet jag icke, men när

och huru det blir, skall jag helsa dig med Nordbloms

sång.

Ringen, som följer, är din moders vigselring. Jag

har gömt den och tänkte icke gifva dig den förr än på

din tjuguförsta .födelsedag; men nu ber jag dig, Conny,

tag den och bär den. När du nästa gång får se ett par

vackra ögon, så — fäst dina på din moders ring, tänk

på henne och bry dig icke om att tala tok till den stac-

kars flickan.

Skrif på Stockholm till din PauL

P. S. Jag bor som vanligt hos jungfru Lova. Han-

na helsar dig; hon följer mig till hufvudstaden, der hon

stannar, till dess vi kunna förena våra öden.^-
^

i

I

Med rörelse betraktade jag minnet af min moder.
|
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Jag tyckte mig se heunes bleka, lidande ansigte småle

mot mig, såsom då jag var barn.

Några dagar derefter ankom professor Wenner till

TJpsala. Han hade fått det professorat han sökt, men
skulle icke börja föreläsa förr än på vårterminen.

I

En dag i början af December, då jag kom från ett

besök hos professorn, mötte jag på Dombron en yngling,

ji

vid hvars åsyn jag ovilkorligen ryckte till. Han tyck-

tes lika förundrad öfver att träifa mig i Upsala, som jag

E blef af att se honom. Utan att helsa gingo vi om hvar

andra.

Dagen derpå fick jag veta, att unge baron Casper

Lodstein kommit till TJpsala för att taga studentexamen.

Han hade under senare året varit inackorderad hos en

lärare för att läsa på studentexamen.

Den unge ädlingen hade varit särdeles obenägen att

j

sköta sina studier vid Lunds gymnasium, hvarifrån han

' dessutom blifvit relegerad, till följd af något mindre he-

;

drande pojkstreck. Hos sin lärare hade han hållits

mycket strängt. Nu var han inne i Upsala för att ge-

nomgå skrifningen till studentexamen. Han ämnade blif-

va militär.

Tiden gick hastigt, och så lemnade jag Upsala så-

som utexaminerad jurist och for till Stockholm för

att låta skrifva in mig i hofrätten.

’ Jag skulle således åter byta ora vistelseort, åter sä-

ga min gamle lärare farväl, denna gång såsom myndig

ji karl och herre öfver hela min förmögenhet.

' Det var med jublande fröjd, som jag tog afsked af

j

Upsala och kände mig fri och stolt, såsom den känner

sig, hvilken är medveten af lyckan att vara fri, att va-

ra förmögen och att håfva slutat sin lärotid.
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Min resa gick likväl icke direkt till Stockholm, utan

jag gjorde först ett besök hos min förmyndare och till-

bragte i hans hem några angenäma veckor.

I September reste jag från prostgården.

Då jag steg om bord på ångfartyget, som skulle

föra mig från Gefle till hufvudstaden, fästes min upp-

märksamhet vid ett fruntimmer, som kom upp från ak-

tersalongen. Hon bar en dyrbar drägt och förde sig

med osökt behag. Hon hade ansigtet vändt ifrån mig

så att jag icke kunde urskilja dragen, och gick rakt

fram till en herre, som stod och betraktade staden, från

hvilken vi aflägsnade oss allt mer och mer.

Jag hörde icke, hvad hon sade, men jag uppfångade

ljudet af hennes stämma, och det föreföll, som om jag

hört den förr. När och hvar stod icke klart för mig,

jag kände blott igen tonfallet.

Med icke ringa otålighet afvaktade jag, att hon el-

ler han skulle vända sig om. Det dröjde likväl en god

stuud, innan någon af dem förändrade ställning. Slutli-

gen satte hon sig ned på en af bäiikarne och såg åt den

sida, der jag stod. Jag tog ett steg emot henne, på
mina läppar sväfvade namnet Berta; men jag hejdade

mig. Blottande mitt hufvud, gick jag fram till henne

och tackade för senast.

Vid det jag tilltalade henne, vände sig äfven man-

nen, som stått med ryggen åt mig. Det var herr Au-

gust Lagerskog.

Man kan i allmänhet icke träfPa på en obehagligare

figur, än äkta mannen till en vacker qvinna. Ar han

dertill dubbelt så gammal som hon och en odräglig narr,

sorn fallet var med herr Lagerskog, så får man svårt att

dölja det vidriga intryck, åsynen af honom gör, i syn-
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nerhet om man är en helt ung man och temligen lätt-

sinnig, såsom fallet var med mig.

Herr Lagerskog tycktes emellertid alldeles icke er-

fara något obehagligt intryck vid min åsyn. Han hade

synbarligen glömt förtretligheten, då jag sprang om kull

honom, och helsade med den största förbindlighet samt

sade tusen vackra saker om det nöje, han erfor att åter

råka mig. Han hade hört så mycket godt om mig och

lyckönskade rdig att ha slutat mina studier samt upp-

nått den ålder, då man är sin egen förmyndare.

Karlen pratade alldeles gränslöst. Jag kände mig

retad af hans artighet och harmsen öfver, att hans ord-

ström alldeles beröfvade mig nöjet att få samtala med

hans hustru.

Sedan herr Lagerskog sladdrat en hel timme utan

uppehåll, ordat om den eleganta verlden och societetslif-

vet i allmänhet, fallit i extas öfver Paris, i beundran

öfver London, samt uttryckt sitt förakt och sitt miss-

nöje med allt svenskt, uppdrog han åt sin hustru att

ursäkta honom hos mig för att han måste aflägsna sig.

Han hade en så ömtålig kroppskonstitution, att han icke

längre vågade utsätta sig för sjöluften. Han tålde ej

vid blåst; den retade hans nerver; han tålde ej vid sol-

sken : det hetsade hans blod
;
och sjögången verkade oför-

delaktigt på hans matsmältning. Han var i högsta grad

beklagansvärd, ty naturen hade icke gifvit honom en

sådan berghelsa, som hans hustru fått, och dervid sucka-

de han, aftog artigt och försigtigt hatten samt aflägsna-

de sig.

Sedan mannen gått, började Berta och jag att kon-

versera.

Jag var allt för egenkär att känna den ringaste för-



176

lägenhet, då jag var till sammaus med ett ungt frun-

timmer. Jag hade som student varit ganska väl behand-

lad af damerna och jag trodde också obetingadt på min

förmåga att intaga, i s^uinerhet då jag, såsom nu, bemö-

dade mig om att vara älskvärd.

Huru vida Berta fann mig sådan, lemnar jag derhän

;

det säkra är emellertid, att vi kommo in på ett ganska

intressant ämne, nemligen literatur, först i allmänhet och

sedan den svenska i synnerhet. Jag yttrade mig med

en upsaliensares hela sjelfförtroende. Mitt omdöme var

icke en personlig uppfattning, utan ett domslut, hvari-

från ej fans någon appell.

Berta lät mig tala. Hon afbröt mig icke, under

det jag helt obarmhertigt anfäktade den ena literära

produkten efter den andra ' och förklarade, att det var

idel skräp, uselhet, uppkok med mera. Jag framdrog fe-

len, förlöjligade dem och uttömde hela min qvickhet och

all min skärpa för att nedsätta och nedgöra arbeten, hvil-

kas värde jag, strängt taget, icke förstod.

Vid denna period af mitt lif hade jag fått den fal-

ska uppfattningen att anse tadlet öfver hvad andra fram-

bragt såsom bevis }>å egen öfverlägsenhet. När jag så-

lunda bit för bit slitit sönder ett då nyss utkommet ar-

bete, som lästes med mycken begärlighet, ansåg jag mig

ha gifvit prof på sjelfständighet, omdöme och högre este-

tisk smak, än publiken egde. Sedan jag slutat, yttra-

de Berta leende:

— Det förvånar mig, att herr Fredriksson kan va-

ra en så oblid domare; ni, som är ung, borde vara mild.

Vid er ålder tyckes mig att förtjensterna, icke felen,

skulle falla eii i ögonen. Det arbete, ni nu förklarat vara

så dåligt, att det icke förtjenar att läsas, förefaller mig
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I ega ett ganska stort värde. Jag bar läst det med nöje

I
och deraf hemtat mången nyttig lärdom. De fel, ni an-

fört, eger det må hända, ehuru de undfallit mig, som

endast känt mig gripen af dess skönheter. Men sedan

ni uttalat er uppfattning deraf, så tillåt mig att få sä-

ga min.

Berta redogjorde derefter för hvad hon tyckte om,

hvad hon fann stort och skönt i det omtalade arbetet,

och vid slutet af hennes recension, som hon likväl helt

enkelt gaf karakteren af hennes enskilda uppfattning

och icke ett domslut, var jag verkligen litet stukad.

Hon hade under detta samtal låtit mig känna, att hennes

I

bildning och intelligens var ganska stor. Vidare hade

hon låtit mig förstå, att fördömandet af hvad andra fram

-

Ii bragt alldeles icke är något bevis på öfverlägsenhet i

vårt eget omdöme, utan nedsätter oss sjelfva såsom be-

kajade med afund. Slutligen skämtade hon på ett för

mig ganska förödmjukande sätt öfver, att individen ville

upphäfva sig till absolut domare öfver andras upp-

fattning och smak.

— För att ega rätt att uttala något annat än vårt

enskildta tycke i dylika saker, sade hon,— böra vi iiafva

gjort estetiska studier och så uteslutande sysselsatt oss

med literatur, att vi egnat vår tid och våra krafter

deråt. Då först hafva vi den bildning, att vi äro be-

rättigade att i det skönas namn uppträda såsom domare

och tolkare af den sanna smaken . . . men, herr Fredriks^

I

son, huru få äro väl de, som då skulle våga intaga de^

i
marestolen inom poesiens och literaturens verld! Icke

är det ni eller jag.

Det var en skarp, men nyttig lexa. Den gjorde på
i mig så mycket mera verkan, som den uttalades af ett
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par vackra läppar och med en stämma, mild och ljuf

som musik. Den naturliga följden häraf hlef, att sam-

talet öfvergick från literaturen till fördragsamheteu. Tiin-

marne ilade fort, under det vi talade. Matklockan ljöd, och

herr Lagerskog, som kom för att föra sin hustru ned i

matsalen, afbröt diskussionen. Den äkta mannen bjöd

mig att göra dem sällskap, men som hans åsyn, vid den-

na ovanligt älskvärda qvinnas sida, var mig vidrig, af-

slog jag helt artigt inbjudningen, föregifvande mig omöj-

ligt kunna äta middag så tidigt. De gingo ned i mat-

salen tillika med de öfriga passagerarne, hvilkas antal

just icke var så särdeles stort. Akterdäcket blef tomt,

och jag vandrade der helt allena.

Det första intrycket, Berta gjorde på mig, hade nu

åter blifvit upplifvadt; men med bestämdare och tydliga-

re karakter. Jag fann det naturligt, att Strålkrans va-

rit så häftigt förälskad, men jag fann det onaturligare

än någonsin, att Berta med sin skönhet, sin rikedom,

sin bildning och sin öfverlägsenhet valt denne gamle

narr till man framför Strålkrans.

Hvad egde väl han, som berättigade honom till ett

dylikt företräde? Intet. Till sin samhällsställning var

han grosshandlare, känd för att ha lefvat öfverdådigt

och att ha förstört större delen af sin förmögenhet. För

öfrigt var han gammal och utan alla yttre företräden, i

saknad af bildning och intelligens, med få ord, utan allt,

som kunde intaga.

Under det jag gjorde dessa betraktelser, hade en

båt lagt till ångfartyget, och några nya passagerare

kommit om bord, utan att jag gifvit akt derpå. När ån-

garen åter satte sig i rörelse, kommo middagsgästerna^

upp från matsalongen, och jag hoppades, att Berta skul-^
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le återtaga sin plats på akterdäcket; men till min obe-

skrifliga ledsnad och förargelse gick hon ned i sin hytt.

Den äkta mannen slog sig deremot ned hos mig, rökan-

de sin cigarr och sladdrande som en skata. Jag kände

mig frestad att bedja honom draga dit pepparen växer

och lernna mig i fred, men afhölls derifrån af tanken, att

jag dermed för alltid skulle beröfva mig utvägen att

komma in i Bertas hus eller möjligheten att fortsätta

bekantskapen med henne.

Bemannande mig med Jobs tålamod, underkastade

jag mig att åhöra honom och lönades också derför; ty

då cigarren var slut, och han skulle återvända ned i sin

hytt, erbjöd han mig att helsa på dem i Stockholm.

Fåfängt väntade jag att få se Berta. Skymningen

kom utan att hon syntes till.

Månen höjde sitt bleka ansigte öfver vattenytan.

Vi voro ute i öppna sjön och hade lemnat skärgården

bakom oss. Luften var blid, som om man varit midt i

sommaren. Den ändlösa vattenytan låg så lugn och stil-

la, som om fartyget glidit fram på en stålskifva. Jag

stod lutad emot relingen och betraktade hafvet. Lik

en orolig fredstörare framrusade ångaren, lemnande efter

sig en bred, brusande fåra, som upprörde den lugnt slumran-

de ytan och sedan i långa svallvågor utbredde oro ef-

ter sig.’

Under det jag fördjupade mig i detta skådespel, ha-

de månen stigit allt högre och högre på himlenå fäste,

och . dagens sista strålar slocknat i vester.

Ungdomen är svärmeriets ålder. En längtan till

^jag vet ej hvad^^ grep mitt sinne, orediga och dunkla

bilder uppfylde min själ. Jag hade försjunkit i tankar

eller rättare drömmar, då ett qväfdt utrop, af smärta

i
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eller öfverraskning, hvilketdera kunde jag ej afgöra, träffa-

de mitt öra tillika med ett hastigt frasande af en siden-

klädning och en rörelse, liksom om en karl tagit ett par

steg för att skynda fram.

Jag stod bredvid ena hjulhuset och så godt som un-

dangömd bakom en massa balar, som lågo staplade på

hvar andra.

Akterdäcket var i jeranhöjd med fördäcket. Ned-

gången till aktersalongen och hytterna var midt på far-

tyget, strax bakom der jag stod.

Vid det qväfda utropet och rörelsen vände jag mig

hastigt om och fick se Berta, som troligen just nu stigit

uppför trappan, stå lutad emot trappdörren liksom för

att hålla sig uppe. Framför henne stod en högväxt man.

Han hade stannat ett par steg ifrån henne, troligen hej-

dad, d^ han skyndat fram för att hjelpa henne, när hon

vacklade.

Mitt hjerta bultade hörbart. Jag anade genast, hvem

mannen var. Det fans icke två män med denna växt

och hållning. Några ögonblick förflöto, under hvilka jag

såg, att Berta hade ganska svårt att återhémta sig från

den bestörtning, hon erfarit. Slutligen yttrade mannen,

hvars rygg jag ihärdigt betraktade:

— Ursäkta mig att jag skrämde. Min afsigt var

ingalunda att genom min åsyn förorsaka fru Lagerskog

någon förskräckelse. Att jag nu gjort det, har skett

ofrivilligt. Jag visste icke, att ni befann er här . .
.
jag

har för en timme sedan kommit om bord.

Berta darrade häftigt och var blekare än döden.

— Ni mår illa, återtog han och stod vid hennes si- •

då. — Tillåt mig föra er till bänken der. Ni skall sä- ;
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kert befiima er bättre, då ni får inandas den friska

luften.

Han fattade Bertas hand och lade den i sin arm,

hvarefter han förde henne till bänken, som stod vid re-

lingen,

— Tack! stammade Berta och satte sig.

— Befinner ni er bättre nu? frågade han med del-

tagande.

— Ja, något, svarade Berta och blickade utåt sjön.

— Det var så qvalmigt der nere i hytten; jag hade

stort behof af luft.

— Och då ni kom för att hemta frisk luft, ville

ett vidrigt öde, att ni sammanträffade med en person>

hvars åsyn blef er så plågsam, att den framkallade ett

rop af smärta från edra läppar. Jag hade likväl hoppats,

att åren skulle mildra er afsky.

— Herr grefve, jag ber, tala ej så, inföll Berta med

återvunnen fattning. — Den tid, som flytt, tillhör oss

icke.

— Men den, som är, har visat mig, att er ovilja i

dag är den samma som för tre år tillbaka.

— Min ovilja fins lika litet i dag, som den fans

då . .
.

jag har aldrig afskytt er . . . men än en gång,

h varför orda derom?

— Af det enkla skälet, att jag må hända icke all-

tid skall kunna afböja ett sammanträffande, såsom jag

hitintills gjort. Min tjenst kallar mig till Stockholm’

der jag måste qvarstanna. Med bästa vilja i verlden

skall det icke stå i min makt att förhindra, det våra

vägar mötas. Det skulle plåga mig, om jag hvarje gång

skulle göra er så stor smärta, som fallet varit i dag.
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— I dag var det öfverraskning. Jag väntade ej

att träffa er.

— Således endast öfverraskning!

Grefven böjde sig, så tyckte jag, något framåt.

— Ja, sade Berta helt bestämdt.

— Ni skall således hädanefter återse mig utan nå-

gon obehaglig rörelse?

— Jag har aldrig erfarit någon sådan, svarade Ber-

ta, men reste sig i det samma hastigt, tilläggande i en

ton, som röjde mycken oro: — Herr grefve, om... om

. . . ni har något qvar af er forna tillgifvenhet for mig,

så aflägsna er, jag ber, gör det genast. Jag vill icke

. . . att . . . min man träffar er, det . . . skulle . . .

Lagerskogs röst hördes från salongstrappan. Han

frågade uppasserskan efter sin fru.

Utan att göra mig klart reda för hvad jag gjorde,

trädde jag fram från mitt gömställe och gick direkt mot

trappan. Gnolande på en studentsång, rusade jag utför

den samma och törnade dervid så häftigt emot den upp-

åtsträfvande äkta mannen, att jag nära nog slungat

honom baklänges utför trappan. Till all lycka fick han

tag i ledstången, och sedan han vacklat ett ögonblick,

bibehöll han likväl balansen. Svärjande öfver det oskick-

liga i att springa
„ på folk så der, blickade han upp

till mig.

Jag bad tusen gånger om ursäkt. Han blef uppe-

hållen af de ömsesidiga komplimenterna. När dessa väl

togo slut, stod han uppe på däck och frågade mig, om
jag sett till hans hustru.

— Jag lemnade just nu fru Lagerskog, svarade jag

med hög röst. — Vi hafva till sammans pratat en lång
^

stund och beundrat det sköna månskenet.
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— Det gläder mig, ja, det gläder mig af hjertat,

svarade den äkta mannen.

Han kastade en misstrogen blick omkring fartygets

däck, tydligen för att utröna, huru vida der funnos nå-

gra flere än vi; men den enda lefvande varelse, utom be-

sättningen, som befann sig der, var Berta. Hon qvar-

satt på bänken, der hon suttit under samtalet med gref-

ven. Åf honom syntes ej något spår. Han var för-

svunnen; men jag misstänkte genast^ att han intagit min

plats bakom balarne.

Herr Lagerskog försäkrade, att luften var kall, att

Berta icke borde sitta uppe längre, och derpå erbjöd han

sig att hälla henne sällskap nere i hytten, till dess hon

kunde somna. •

De gingo ned, och jag, som saknade all lust att

sammanträffa med min välgörare eller afgifva någon för-

klaring, följde deras exempel.

Tidigt den följande morgonen voro vi i Stockholm.

Alla passagerarne om bord hade samlats appe på däck,

då fartyget lade i land; men fåfängt spejade jag efter

grefve Strålkrans. Han syntes ej till.

Herr Lagerskog hade mycket att bestyra med att gifva

sin betjent order om nattsäckar, toilettschatull och Gud
vet hvad. Sjelf var han liksom spikad vid Bertas sida

och följete med granskande blick hvarje manlig figur, som

passerade förbi dem. Slutligen fick han sigte på mig.

Helt glad öfver upptäckten, frågade han, om jag ville

göra honom den tjensten och föra hans hustru till deras

ekipage, som väntade, medan han gick ned i sin hytt

för att taga reda på något, som betjenten icke kunde

finna.

Berta tog min arm, och vi gingo mot landgången.
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— Hvarför sade ni mia man, att ni och jag samta-

lat hela aftonen i går? frågade hon helt plötsligt, då vi

passerade landgången. — Af hvilken anledning uppdu-

kade ni denna dikt?

— Har ni vederlagt den? frågade jag å min sida.

— Nej; men er fråga är ej något svar på min.

— Skall jag gifva ett uppriktigt sådant?

— Det är klart.

— Jag tror, att er man är svartsjuk på grefve

Strålkrans.

Bertas kinder blefvo purpurröda. Hon ämnade sva-

ra något, men teg, och jag hjelpte henne upp i vagnen.

Några ögonblick senare rullade vagnen bort med det

äkta paret, sedan mannen likväl Ärst på det enträgna-

ste bedt mig helsa på dera.

Jag gick åter om bord, för att få reda på mina

kappsäckar, och sedan jag funnit dera, begaf jag mig på

väg till det logis, Paul förhyrt och låtit ställa i ordning

åt mig.

#



ANDRA PERIODEN.

j^ÖRSTA KAPITLET.

Brovik var icke allenast en stor, utan äfven en vac-

ker^gendom. Den tillhörde häradshöfdingen Göran Lied-

gren.

Liedgren var ortens domare och derjemte en person

med mycket anseende, icke blott såsom embetsman utan

äfven såsom en rik man.

Brovik omtalades såsom ett praktens, beqvämlighe-

tens och smakens hem och egaren deraf såsom en man,

hvilken älskade lifvets njutningar lika högt som arbetet.

Stolt öfver hvad han var och hvad han egde, böjde

Liedgren ej sitt hufvud inför någon. Son af en rik och

aktad embetsman, hvars förfäder, så långt man kunde föl-

ja dem tillbaka, beklädt högre eller lägre embeten i sta-

tens tjenst, var han lika högmodig öfver sin härkomst

som den^est högborne ädling.

Den domsaga, Liedgren nu innehade, var ganska stor

och han sysselsatte såsom biträden icke mindre än två

och ibland flere notarier.

Liedgrens hus var kändt för ett af de angenämaste.

Han sjelf hade rykte om sig att vara lika utmärkt jurist

I som menniska. Allt nog, de unga hofrättsnotarierna vo-

ro särdeles angelägna om att få plats hos honom.
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Häradshöfding Liedgren hade varit gift med en rik

flicka, som i sitt äktenskap skänkt honom en dotter, från

h vilken modern likväl gick bort, då flickan var tio år.

Man trodde allmänt vid hustruns död, att den unge,

ståtlige enklingen skulle gifta om sig, men åren gingo,

utan att han fäste tankar eller blickar på någon annan

qvinna. Atta år hade förflutit, och ändå hade den aflid-

na icke erhållit någon efterträderska. Man tröttnade ock-

så att tala om, hvem som skulle blifva fru Liedgren num-

mer två.

Gertrud Liedgren var nu aderton år och utgjorde sin

faders stolthet. Han ansåg henne för sin rikedoms skö-

naste skatt och slösade på henne allt, hvad en ri^ far

kan slösa på sitt barn. Gertrud var vacker, talangfull

och rätt ansenligt bortskämd, men ett intagande barn

var hon i alla fall. Dock, det der är saker, som vi icke

böra sqvallra om i förtid, och derför gå vi att taga reda

på, hvad som vid närvarande tid passerade på Brovik.

Vårsolen sken in i den lilla salongen och smekte ’

blommorna, som prunkade på blomsterborden framför fön- h

stren.

Vid ett af de senare stod en ung flicka, sysselsatt
;

med att ansa om Floras vackra barn.

— Vet du, hvad jag de senare dagarne tänkt på? ;

yttrade hon och vände sig till ett fruntimmer om några '

och tjugu år, som satt vid det andra fönstref^upptagen <

med sitt handarbete. ’

!

— Förmodligen på balen, som skall blifva på Bred-
j

gård, sv^arade den tilltalade. 3

— Tror du verkligen, att jag befattar mig med att

tänka på något så obetydligt som en bal? utropade den
,|

I

I

1
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I

unga flickan skrattande. — Åh nej. det är allt något vida

I

vigtigare.

— Då var det väl dina planer för en stockholmsre-

sa, som sysselsatte dig.

— O, du stora toka! Tycker du verkligen, att det

är något att tänka på? Vill jag på allvar komma upp

till Stockholm i vår, så behöfver jag ju blott uttala min

i

önskan, och jag får som jag vill.

— Nå, så var det väl på dina foglar, blommor eller

klädningar?

I

— Är jag ett barn, som belastar mina tankar med

dylika barnsligheter? Eller anser du mig för så fåfäng,

att jag låter omsorgen för min toilett upptaga min tan-

kegång?

— Ja, Gertrud, jag anser dig verkligen för ganska

fåfäng.

— Det der låter hyggligt, och af hvilken anledning,

'om jag får fråga?

— Af den anledningen, att du har mycket, mycket

att bestyra med den. Du kan ju tillbringa hela timmar

med att profva en hatt eller en klädning; din käraste

sysselsättning är ju att spegla dig.

— Det är förvånande, hur förskräckligt man kan

I

blifva förtalad, sade Gertrud, — och det derför, att man
icke vill se ut som ett troll, utan önskar vara angenäm

för sin omgifning, di^ i första rummet, du elaka Berta.

Blommorna lemnades, och Gertrud stod vid Bertas

|Sida. Hon fattade om vännens händer och fortfor:

— Om än hela verlden skämmer bort mig, såsom du

1

påstår, så utgör du åtminstone ett undantag
;
ty du icke

: blott talar om mina fel, utan du gör det i superlativ form
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till på köpet, och ändå är det för dig, som jag gör mig

vacker. Till lön derför säger du, att jag är fåfäng.

Berta log emot det vackra barnet och försäkrade,

att hon icke kunde taga sina ord tillbaka.

— Men låt höra, hvad det var för utomordentligt,

du tänkte på? tilläde Berta.

— Jo, du, jag tänkte på den nye notarien, som vän-

tas hit i dag, och för hvars räkning pappa låtit sätta i

ordning tvenne rum här i stora byggningen. Jag kan

icke begripa, hvarför han icke kan bo, der den förre no-

tarien bodde, det vill säga i samma flygel som notarien

W icker.

— Troligen derför, att han är en äldre karl, mena-

de Berta.

— Äldre, säger du. Nej, han lär vara helt ung, en-

dast fem och tjugu år, har Wicker sagt.

— Nå, då kommer väl det der arrangementet deraf,

att farbror står i någon relation till hans slägt, förkla-

rade Berta.

— Jag har aldrig hört pappa tala om någon med det

namnet,

— Hvad heter då den nye notarien ? Nog hörde jag

dig och Wicker tala om honom hela qvällen i går; men

ni nämde ej något namn.

— Åh jo, det gjorde vi allt, men du var så fördju-

pad i läsningen af Dickens, < at,t du hvarken hörde eller

såg; eljest hade väl till dina öron kommit namnet Con-

ny Wenner. Detta är karlens namn; men min Gud, Ber-

ta, hvad fattas dig? Du blir alldeles purpurröd ora kin-

derna. Känner du vår nye notarie?

— Något litet, svarade Berta och sydde flitigt.
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Äck, du förbehållsamma Berta

!

— Jag är icke förbehållsam, sade Berta och såg

upp från sitt arbete. — Jag känner verkligen notarien

Wenner något litet.

— Hvarför rodnade du då?

— Af det enkla skälet, att hans namn erinrade mig

om händelser, hvilka jag ännu icke lärt mig tänka på med

lugn.

— Om din saligen aflidne man således. Eärasie

Berta, tillåt du gubben sofva lugnt i sin graf och lät ej

minnet af hans älskvärda egenskaper uppröra dig. Jag

tycker, att du haft nog af honom, medan han lefde. Se

så, icke några gudsnådliga miner! Lätom oss icke tala

! om den begrafna skatten, utan återvändom till herr Wen-
1 ner. Hur ser han ut, för att börja med hans yttre men-

niska?

— Han ser mycket bra ut, har en vacker figur och '

ett par farliga ögon.

— Bruna? frågade Gertrud.

— Mörka, och af en obestämd färg.

— Bravo! Jag är nöjd med ytan. Hurudant är hans

sätt?

— Ledigt och angenämt. Kanske* att han förefaller

något för egenkär, men det må vara honom förlåtet; da-

merna hafva gjort allt för att skämma bort honom.

— Det vill med andra ord säga, att han är dum.

Icke bör en karl med godt hufvud låta skämma bort sig.

— Han har ett ovanligt godt hufvud, min kära Ger-

I trud, och det är just detta, han vet af. Han anser sig

I

öfverlägsen de flesta, och han är det äfven.

— Ja, i lagfarenhet må hända, menade Gertrud; —
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men äen öfverlägsenheten gäller icke i mina ögon. Allt-

så^ han är egenkär. Nå, då får man lof att qväsa ho-

nom en smula. Jag kan ej lida egenkära karlar.

— Tro mig, Gertrud, du gör klokast i' att icke be-

fatta dig med hans uppfostran. Han är en ganska far-

lig ung man.

— Och rysligt lättsinnig, har Wicker sagt.

— Man påstår det. Hvad jag emellertid vet, är,

att han med alla sina fel har en ridderlig karakter. Är
han lättsinnig, så har han blifvit det genom den stora

framgång, han haft. Han har varit omtyckt och bort-

fjäsad, hvart helst han kommit, och hvilken menniska

motstår väl behaget af att vara omtyckt och höra sig

berömmas! Troligt är, att han icke förblifvit känslolös,

då man uppmuntrat honom, och att han derigenomy fått

rykte om sig att vara oemotståndlig.

— Äh, den der lär blifva riktigt småtreflig. Han .

tänker väl, att han är Adonis sjelf i egen person.

— Det är ganska möjligt, att han tänker så; men-

det är ju en likgiltig sak, och tro mig, du gör bäst it

att icke alls befatta dig med hvarken hans fel eller !

dygder.
J— Du tror således, att han skulle kunna komma^

att störa äfven mitt lugn? vi

— Ja. Ingenting är farligare, än när en ung flicka

faller på den idén att vilja uppfostra en ung man. Det
|

slutar med, att han beherskar henne.
^ |— Möjligt; men om något sådant varit ödets vilja,|

hade hon nog råkat ut för den olyckan ändå, om honji

också aldrig tänkt på någon edukation, och är det be-1

stämdt att jag skall förälska mig i den egenkäre nota^ ^

rien, så gör jag det, antingen jag sysselsätter mig med ,1
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hans fel eller ej. För att emellertid tala uppriktigt, så

tager jag för afgjordt. att jag aldrig blir kär. Det fins

blott en karl, som för mig kunde blifva farlig, och denne

ende bryr sig alls icke om undertecknad.

— Och hvem vore det?

/ — Sten Mauritz Strålkrans. Men nu får jag lof att

kläda mig. Pappa sade, att han och notarien skulle va-

ra här innan middagen. Om två dagar öppnas tinget,

och då blir det, Gud ske lof, lif och rörelse på Brovik.

Farväl, min engel. Skall du icke också byta om drägt?

Jag tycker, att den der klädningen icke ser rätt

fraich^ ut.

•^iflll^ag har samma tanke, försäkrade Berta. — Gå
I du^^Wil ertid till din toilett

;
du behöfver ändå mitist

! dubbelt så lång tid som jag för att fullborda den.

— Skall lyda order; men, å propos, kan du säga

mig riktigt uppriktigt, Berta lilla, antingen blått eller

: rödt klär mig bäst?

— Blått, utan allt tvifvel.

' — Eh bien, då blir man blå i dag. Du har kan-

[

ske icke hört, att notarien Wenner på en bal skall ha

dansat lifvet ur en ung flicka. Vill du höra detaljerna

vid det sorgliga tillfället, så tala vid Wicker.

Gertrud skyndade ut ur salongen. Hon ilade upp-

för den med tjocka mattor försedda trappan och in i sina

I rum.

När Berta blef allena, lade hon ifrån sig arbetet,

stödde armbågen mot det lilla sybordet och försjönk i

tankar.

Berta var, sedan ett år, enka efter en man, som

i gjort henne lifvet ganska bittert. De sista två åren,

I

Lagerskog lefde, hade de bott på en egendom, kallad

I

1
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Kungsdal, i närheten af Brovik. Lagerskog hade dragit

sig ifrån affärerna och beslutat att lefva ett indraget lif

landet. Orsaken till detta steg var, att Lagerskogs

skulder och slöseri medtagit större delen af svärfaderns

förmögenhet, och då Lagerskog, vid Engbergs frånfälle,

fick ut den sista återstoden af hustruns pengar, beslöt

han att slå sig på landtbruk, samt köpte för det ända-

målet Kungsdal. Han förstod sig likväl icke på att

sköta egendomen, utan trasslade in sig så, att då han

dog, voro affärerna sådana, att det såg ut, som om Ber-

ta skulle nödgas gå från allt sammans.

Häradshöfding Liedgren, som genom sin aflidna hu-

stru var beslägtad med Lagerskog, hade, af dejyj|||yade

föV enkån, åtagit sig att reda ut affärerna och^BPmit
henne att under tiden vistas hos hans dotter på Brovik.

Den unga flickan behöfde en fru i huset till sällskap,

och häradshöfdingen framstälde saken så för Berta, att

hon skulle göra honom en tjenst med att antaga an-

budet.

Gertrud hade från början af bekantskapen med

Berta, då Lagerskogs flyttade till orten, för henne fat-

tat en liflig vänskap, hvilken Berta återbetalade med en

äldre systers lugna ömhet. Under det år, de stundligen

varit till sammans, hade denna tillgifvenhet betydligt

vunnit i styrka.

Berta Lagerskog var för Gertrud ett föremål, som

hon beundrade, och den enda, af hvilken den bortskäm-

da flickan tålde höra sanningen, den enda, eftejr hvilkens

omdöme Gertrud rättade sig, och hvilkens tadel smärta-

de henne. Gertruds uppförande förändrades också be-

tydligt under Bertas inflytande. Hon hade blifvit min-

dre nyckfull, mindre anspråksfull och mera uppmärksam

1
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till Berta.

Hon förblef länge i samma ställning, då ljudet af

vagnshjul kom henne att lyfta upp hufvudet och resa

sig. Med hastiga steg närmade hon sig dörren, som för-

de ut till salen. Bullret hade åter tystnat, ett bevis på

att åkdonet stannat. Berta påskyndade sin gång för att

komma upp på sina rum.

Förstugan på Brovik utgjordes af en lång korridor,

som gick genom hela nedra våningen och skilde rummen,

som lågo åt trädgårdssidan, från dem, som lågo ät gårds-

sidan. På midten af denna korridor var ingången, och

den bildade en med pelare prydd rotunda, som hemtade

sin dager från taket. Vid hvardera ändan af korridoren

voro trappuppgångarne till de öfra v^åningarna, der Ger-

truds, Bertas och häradshöfdingens enskilda rum voro be-

I

lägna, jemte en hel rad af gästrum.

När Berta kom ut från den stora matsalen, som in-

i

tog midten af våningen åt trädgårdssidan, befann hon sig

alldeles midt för ingången från gården.

I samma ögonblick, hon tillslöt dörren efter sig, hop-

I pade en reslig man ur en elegant och lätt droska.

Vid hans åsyn drog Berta sig bakom en afpelarne.

Det syntes tydligt, att hon önskade kunna dölja sig, till

dess han gått genom förstugan eller tagit vägen upp till

våningen en trappa upp.

1
Han stannade likväl ett ögonblick på tröskeln och

il sade, vänd till den vid vagnen qvarstående ^betjenten :

— Säg till, att middagen icke serveras förr än kloc-

: kan fem i dag.

I

Sedan han gifvit denna order, vände han sig inåt ve-

!

stibulen. Hans blickar föllo genast på fliken af Bertas

j

Fosifivspelarcns Son, 9
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klädniug, som skymtade fram bakom pelaren. Härads-

liöfding Liedgren, ty det var han, gick mot salsdörren,

men tog vägen till venster om pelaren, så att han på det-

ta sätt beröfvade Berta utvägen att smyga fram till ven-

stra korridoren.

— Vid min ära tror jag icke, att Berta leker kur-

ra gömma, yttrade han skämtande och stod i det samma
framför den unga enkan.

— Jag hoppades verkligen kunna komma upp på

mina rum, innan farbror observerade mig, svarade Berta.

— Och hvarför var Berta så rädd att trätfa mig?

— Helt enkelt derför, att jag ännu ej gjort toilett,

och jag vet, att farbrors panna alltid rynkas, om man

visar sig utan en viss prydlighet i klädseln.

Men jag har aldrig märkt, att du gjort dig skyl-

dig till denna glömska.

Liedgren fattade hennes hand och tilläde helt artigt:

— Berta Lagerskog är äfven i den enklaste drägt

den mest intagande qvinna, jag känner.

Berta rodnade. Hennes yttre erhöll något obeskrif-

ligt stelt, då hon drog undan handen med de orden:

— Jag trodde icke, att farbror brukade smickrac

— Äter igen stött!

Liedgren rätade på sig. Öfver pannan flög ett ha-

stigt moln, och tonen var sträf, då han tilläde:

— Jag önskade säga dig några ord före middagen,

och som vi icke äta förr än klockan fem, torde Berta vi-

sa mig den godheten och återvända in i salongen. Till

toilett för middagen är det ändå god tid.

Utan att afvakta hennes svar, läste han upp sals-

dörren och antydde med en rörelse, att hon skulle stiga

på. Berta gjorde så^ men hon bibehöll sin stela håll-
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ning. När hon gick förbi Liedgren, följde han henne med

ögonen, och i hans blick låg något harmset, något, som

röjde, att han var ganska missnöjd.

Berta gick åt höger in i lilla salongen^ som hon ögon-

blicket förut lemnat. Sedan häradshöfdingen kastat af

sig öfverrocken och farit med handen genom det ovanligt

rika och buskiga håret för att ordna det, följde han Ber-

ta. flon stod vid ett fönster, då han trädde in.

— Var god och tag plats här, sade Liedgren och

förde henne till en liten soifa.

Sjelf satte han sig i en emma.
— Kungsdal är nu försåldt, återtog han, — Auk-

tionen stod i går, och egendomen tillföll grefve Strål-

krans, fortfor han och fixerade Berta. — Köpeskillin-

gen för den samma blef betydligt stegrad, emedan vi

voro tre, som tycktes hafva beslutat att blifva egare

af Kungsdal. Jag misstänker, att grefven härigenom

fick betala nöjet att komma i besittning deraf högre, än

han beräknat, men det bJir hans ensak. Du är genom

denna lyckliga utgång af auktionen betryggad för fram-

tiden.

— Det vore ledsamt, om grefven förköpt sig på egen-

domen, inföll Berta.

— Bah! Hvad betyder tjugutusen riksdaler mer el-

ler mindre vid köpet af en egendom! Om den saken är

icke lönt att tala; men hvad som förvånade mig, var, att

notarien Wenner så envist följde grefvens rop, ända tills

i| denne, genom att höja summan med tjugu tusen riksdaler,

förstummade både mig och Wenner. Nog viste jag, att

.

denne senare var en ganska förmögen gosse; men så rik,

att han kunde täfla med mig och Strålkrans om egande-

! rätten till Kungsdal, trodde jag icke att han var. Hvad
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som emellertid af hjertat gläder mig, är, att du nu kan^

anses ekonomiskt oberoende, något, som jag icke våga-1.

de hoppas, emedan egendomarne stå ovanligt lågt nu för|-

tiden. z

— Och för detta oberoende har jag farbror att tac-^.

ka, sade Berta och räckte Liedgren handen. — Jagskall

aldrig förgäta den möda, farbror haft för att åt mig

rädda dessa pekuniära fördelar, och tro icke, att jag är :

otacksam, äfven om mitt yttre förefaller så.

—
> Jag har icke gjort mera, än jag bort göra, och

om jag händelsevis varit nog lycklig att kunna gagna

dig, har jag endast dervid önskat, att din framtid icke '

allt för mycket skulle erinra dig om det förflutna. J
— Farbror har varit mer än god emot mig, stam-^

made Berta utan att se upp. rj

Häradshöfdingen slöt hennes hand fastare i sin, sä*|

gande : S

— Och ändå är du så förunderligt rädd för migj

Det är, som om du fruktade att vara vänlig, och du

drager dig tillbaka, hvarje gång jag söker närma mig'

dig. Jag hade likväl smickrat mig med, att den till-^

gifvenhet och aktning, jag visat dig, skulle åstadkomma

en förändring i ditt sätt; men jag har bedragit mig^

Säg mig derför uppriktigt, huru jag skall förklara dittjli

uppförande? 9
Bertas ansigte bestäcktes af en mörk rodnad, ochj

hela hennes utseende sqvallrade om den största förlä#

genhet. Den erfarne domaren, van att läsa i menniskorsT-

anletsdrag hvad som föregick i deras inre, märkte gan#
ska väl, att han vidrört ett ömtåligt ämne. Han had^'

likväl beslutat, att hon skulle afgifva ett svar, och lätjp



197

icke den pinsamma förlägenhet, som stod att läsa i Ber-

tas drag, afhålla sig från att få veta sanningen.

— Jag kan ej gifva någon förklaring öfver mitt

uppförande, svarade Berta utan att se på honom.

— Det vill säga, du vill icke? sade Liedgren och

släppte hennes hand.

Berta tycktes icke ha hört dessa ord, utan fortfor:

— Huru besynnerligt, kallt och främmande mitt vä-

sen än må förefalla, ber jag farbror tro, att jag af

själ och hjerta är farbror erkänsam för den godhet, som

blifvit mig bevisad, och att jag är fäst vid detta hus

med en djup och innerlig vänskap.

— Vid Gertrud, ja, det vet jag; men icke hyser du

någon vänskap för mig.

— Jo, farbror, det gör jag! inföll Berta.

— Möjligt, ehuru jag icke sett något prof derpå,

sade häradshöfdingen i det han reste sig och gick fram

i till fönstret. — Det är så vanligt, tilläde han, — att

‘ ju mera välvilja man hyser för en person, dess mindre

får man igen.

— Farbror tror således ej på min erkänsla?

— Den har jag aldrig begärt, aldrig eftersträfvat,

svarade Liedgren och trummade på rutan.

Ett ögonblicks tystnad uppstod, hvarunder Berta

|j

synbarligen kämpade en hård strid med sig sjelf, der-

efter tilläde hon helt lugnt:

— Det är omöjligt att af hjertat vara tacksam,

j utan att äfven hysa vänskap för den, vid hvilken vår
> erkänsla är fäst. Jag ber farbror derför tro på min

I

tillgifvenhet.

i
Häradshöfdingen vände sig hastigt om och kastade

! på Berta en snabb blick.
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Hon hade stigit upp och gått fram till honom. Han
fattade en af hennes händer.

Tack, sade han, — för att dn i detta ögonblick

egde mod att öfvervinna din skygghet. Förstode Berta

mig rätt, skulle hon inse, att fruktan alls icke är af

nöden.

Liedgren kysste Bertas hand. Dervid flög å nyo

en mörk rodnad öfver hennes ansigte, och häradshöfdin-

gen släppte genast den lilla handen.

KAPITLET.

— Ja så, det kommer flere herrar till middagen,

yttrade Gertrud, der hon stod framför spegeln i Bertas

lilla förmak. — Då lär jag väl blifva tvungen att utbyta

den här musslinsklädningen, som kommit på för den nye

notariens skull, emot min blårutiga sidenklädning. För

en notarie kan musslin duga, men för grefvar, baroner

och löjtnanter är det alldeles för simpelt.

— Jag skulle likväl råda dig till att behålla den,

sade Berta och kom ut till Gertrud. — Enkelheten klä-

der dig så bra.

— Vill du dermed säga, att mitt utseende är sim-

pelt! utropade Gertrud skrattande.

— Ingalunda; men då man är aderton år . . .

— Bör man gå klädd i säck och asko. Den der

visan kan jag utantill; men vid tjugufem år då . .

.

— Bör man gå i en askgrå klädning med svarta

smyckeu; afbröt Berta leende.

— Ja, den som vore så vacker som du! utropade
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Gertrud, som i det samma vände sig från spegeln och

till Berta, — då kunde man gå i grått hela lifvet ige-

nom. Det är bestämdt syndigt att vara så der vacker.

Hvad den der grå klädningen klär dig, och ett sådant

hår du har, och sådana ögon! Aj, aj! Hur skall det gå

med våra middagsgäster? Illa, mycket illa, fruktar jag.

Nu hör jag buller af vagnar. Ack, min stackars muss-

linsklädning lär få sitta på! Det var ändå bra förarg-

ligt. att jag icke hann byta om.

Gertrud ordnade sina lockar ännu en gång, hvarefter

Berta oehVhon- begåfvo sig ned i salongen. Den unga

flickan stälde sig vid blomsterbordet framför ena fönstret

sägande

;

— Jag får lof att syssla med blommorna, när her-

rarne inträda, det ser så poetiskt ut. I alla romaner,

jag läst, pyssla flickorna med blommor, dufvor och fog-

lar. Jag hoppas också, att på detta sätt presentera mig

riktigt till min förmån; men, kära Berta, icke går det

an, att du kryper bakom den der cypressen. Det ser

ut, som om du valt den platsen i din egenskap af enka,

och det är . .

.

Gertrud fick icke tala ut meningen, ty Liedgren in-

trädde åtföljd af borgmästar Dal, häradshöfding Curt och

rektor Elf.

Herrarne helsade på de båda damerna. Häradshöf-

ding Curt, en ovanligt intelligent man, slog sig genast ned

hos Berta. Gertrud gjorde en ful min, då hon fick se

de tre herrarne, hvilka alla voro gifta män om fyr-

tio år.

Några ögonblick derefter inträdde notarien Wicker,
en ung man af reslig växt, med grå ansigtsfärg, glas-

ögon, ett hyggligt brunt hår och dito skägg, höga, bre-
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da axlar och en gång, hvari armarne togo lika ifrig

del som benen. Sedan han helsat på sin principal, Ber-

ta och gästerna, klef lian med några långa, raska steg

fram till Gertrud, med hvilken h^n genast inledde ett

ganska lifligt samtal.

— Har den nye notarien anländt? frågade Gertrud.

— Ja, ty värr, svarade Wicker och suckade på ett

komiskt sätt.

— Hvarför säger notarien ty värr?

— Derföre att karlen är oemotståndlig. Anna har

ej någon flicka, fru eller enka kunnat se honom, utan

att förlora sitt lugn. Jag vet på förband, att han skall

taga ifrån mig alla mina eröfringar, och jag funderar

storligen på att gå och dränka mig.

Notarien tog upp en snusdosa och tog sig en väldig

pris. I det samma hördes steg i salen. Tvenne herrar

inträdde. Den ene var en gammal militär, den andre

en uag, elegant kavaljer, klädd efter sista modet. Hela

hans väsende var så fullkomligt en dandys som möjligt.

Han förde sig med all den säkerhet och ledighet, som

vanan vid sällskapslifvet och medvetandet af yttre och

inre företräden kan förläna.

Han hugade sig först för Gertrud, emedan hon stod

honom närmast.

— Min dotter . . . notarien Wenner, yttrade Lied-

gren.

Notariens ögon halkade förbi Gertrud, utan att en

enda sekund dröja vid hennes blomstrande ansigte, och

riktades pä Berta.

— Fru Lagerskog och notarien äro ju bekanta för-

ut, om jag ej bedrager mig, sade Liedgren och såg på

Berta.
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— Ja, jag har den äran, svarade den elegante nota-

I

fien, men, till Gertruds stora glädje, med någon osä-

kerhet.

När notarien, efter att först hafva vexlat några ord

' med häradshöfdingen, närmade sig Berta, syntes denna

; sig mycket olik. Det lugn och den köld, som vanligtvis

I
h vilade öfver hennes yttre, återfans der icke, utan det

i

såg ut, som om den unge mannens åsyn framkallat några

j
rätt plågsamma minnen.

I

— Jag har icke varit ense med mig sjelf, om jag

skulle våga visa mig för fru Lagerskogs ögon, yttrade

I notarien och lade handen på ryggstödet af den lilla sof-

fa, hvari Berta satt. — Ehuru år förgått, sedan vi sist

träffades, och mycket förändrats, fruktade jag att genom

: min åsyn förorsaka er plåga, och likväl kunde jag ej

uudgå att här sammanträffa med er.

Den elegante och sjelfkäre sprätten, såsom Gertrud

i
i sina tankar titulerade den nykomne, erhöll, under det

i| han talade med Berta, ett utseende, som stod i fullkom-

I

lig strid med den min, han haft, då han bugade sig för

ili Gertrud.

Conny Wenner såg på Berta, liksom hade han med

i

ögonen tiggt om ett vänligt ord. Under det han talade,

; hade Berta fullkomligt beherskat den rörelse, hon erfor

;l vid hans uppträdande. Minen var lugn, blicken kall,

då hon med sitt kyliga leende vände sig till honom.

— Det förflutna, herr notarie, liknar de döda: det

;i
har upphört att vara. Att spilla ord derpå, är att sys-

il seisätta sig med något, som icke fins.

[:

— Hur skall jag tyda dessa ord? inföll Conny lif-

ligt. — V^ill fru Lagerskog dermed säga, att ni tillgifvit

mig, hvad jag brutit?
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— Låt det vara glömdt. Vi mötas nu under helt

olika förhållanden. Att vi träffats förr, kunna vi gerna

förgäta.

— Det senare är omöjligt.

-— Omöjligt är ett uttryck, som ej passar. Då jag

lofvar glömska, är det er pligt att icke ega något minne,

och om ni bibehåller ett sådant, behåll det då för er

sjelf.

Berta smålog vänligt emot Conny, som bugade sig

vördnadsfullt. I det samma inträdde en ny gäst i sa-

longen.

— Grefve Strålkrans, fru Lagerskog, presenterade

värden.

Grefven bugade sig djupt. Bertas helsning var kal-

lare än vanligt.

Grefven sade några vanliga höflighetsfraser och gick

derefter att med sina artigheter uppvakta Gertrud.

Middagen serverades och var ovanligt lifvad. När

den var slutad, och grefven fört Berta tillbaka in i sa- •

longen, tog han plats hos henne.

— Af häradshöfding Liedgren har jag hört, att fru
|

Lagerskog egt den egendom, jag i dessa dagar inköpt.

Jag har således den lyckan att blifva er efterträdare.
^

—“ Och jag hoppas, att grefven skall komma att ^
tycka rätt mycket om Kungsdal, som har ett obeskrifligt

vackert läge. Jag beklagar blott, att herr grefven kom- -

imit att betala egendomen något för dyrt, efter hvad

pan sagt mig.

— Om så är, torde fru Lagerskog derför anklaga f

häradshöfding Liedgren och notarien Weimer. De ville J

göra mig rätten till den samma stridig genom att oupp-ä
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hörligt stegra summan; men jag ville ega Kungsdal, och

då måste den blifva min.

— Grefven gick ju också segrande ur striden.

— Ja, det förstås; men tillåt mig en fråga: hvar-

för såldes Kungsdal? Om egendomen är så präktig, som

den har rykte om sig att vara, fattar jag icke, huru

dess egarinna kunnat öfvergifva, än mindre skilja sig

från den.

— Jag har öfvergifvit den, derför att mina släg-

tingar här bjödo mig ett hem, och jag har icke behållit

den, derför att mina tillgångar ej medgäfvo det.

En stund talade grefven och Berta om landtlifvets

behag, och derefter öfvergick man till resor.

Sedan man druckit kaffe, föreslog Gertrud en pro-

menad.

Majaftonen var härlig, och herrarne antogo med

begärlighet förslaget. Grefven bjöd Berta armen. Conny

nalkades Gertrud; men hon var redan engagerad af nota-

rien Wicker, hvil ket föranledde Conny att draga sig

tillbaka.

Man tog vägen till ett kinesiskt tempel, som låg på

ett högt berg.

Härifrån hade man en ganska vidsträckt utsigt och

kunde äfven se taket på Kungsdal.

— Der ser herr grefven sitt nya hem! utropade

Gertrud, vänd till Strålkrans. — Om grefven hissar upp

en flagga från taket der, och vi en från templet här

kunna vi sålunda helsa hvar andra hvarje morgon och

bilda en telegraf emellan Brovik och Kungsdal.

— Om jag vore vid notarien Wenners ålder, skulle

jag begagna mig af detta sätt att hvarje dag betyga

fröken min vördnad och beundran, svarade grefven. —
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Nu fruktar jag, att min flagga aldrig skulle få nöjet

att helsa er, utan helt ensam svaja från taket af Kungs-

dal, en sorglig bild af egaren, som ensam dväljes der.

— Ah, det skulle icke hända, försäkrade Gertrud.

— Jag skulle nog bestyra om, att Brovik hvarje mor-

gon sände en helsning till Kungsdal.

— I så fall skulle er godhet kunna komma mig att

till någon del glömma min ensamhet.

— Ensamhet? Och hvarför är grefven ensam? in-

föll Gertrud. — Ni hehöfver ju blott önska, för att få se

er omgifven af gäster.

— Sant; men om jag äfven hade huset fullt af så-

dana, vore jag ändå ensam.

— Nå, af vänner då.

— Visserligen; men det är i allmänhet ondt om dy-

lika.

— Herr grefven vill bestämdt, att man skall bekla-

ga honom, utbrast Gertrud småleende; — men det kan

icke falla mig in.

— Ty värr vet jag, att ni talar sant, och det gör

endast mitt öde ändå mörkare, sade grefven med en min,

som utvisade, att han åtminstone bar det utan att duka

under derför.

Notarien' Wicker gaf nu samtalet en annan vänd-

ning, och en stund derefter gick man utför höjden, som

ledde från det kinesiska templet.

Conny var ovanligt tyst. Hans blick flög stund ef-

ter annan hort till Berta, som vandrade vid grefvens si-

da. Då promenaden ändtligen var slutad, och grefven .

tog afsked för att begifva sig till Kungsdal och taga

den nya egendomen i skärskådande, hade Gertrud, som ;
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var - snabb att göra slutsatser, kommit till den öfverty-

gelsen, att Wenner var öfver öronen kär i Berta.

^REDJE KAPITLET.

I notarien Wickers yttre rum finna vi just samma

afton Conny, utsträckt i en gungstol, rökande sin cigarr

och konverserande med kamraten, som han var bekant

med sedan sin tjenstgöring i hofrätten.

— Nå, käre Wicker, sade Conny, — jag förmodar,

att du gifvit damerna en temligen skef beskrifniug på

min person. Du har sagt . , .

— Vänta ett ögonblick, inföll Wicker och tände sin

cigarr, — jag har icke talat om dig med mera än en

dam, och det har varit dottern i huset.

— I henne är du sjelf blixt förtjust. Nå, då har

du väl målat ut mig vackert, kan jag tro.

— Ah ja, icke har jag sparat på färger, då jag

gaf henne ditt porträtt.

— Fruktade du då att få mig till rival?

Wicker snusade och såg i taket.

— Icke så utan.

— Är du kär i flickan?

— Skall strax besvara frågan; men låt mig först

veta, om du någonsin sett ett par vackrare ögon?

Conny for med handen öfver pannan, mumlande:
— Jo, det har jag.

— Då gratulerar jag dig. Det har icke varit fal-

let med mig. Jag tycker, att hon är bland de vackraste

flickor, jag känt.
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— Möjligt, jag har ej gifvit akt derpå.

' — Hvar har du då haft ögoneu? utbrast Wicker.

— Icke på din flamma åtminstone. Alltså, du är

kär, och kär i din principals dotter. Du hoppas få flic-

kan med gods och guld?

— Jag hoppas alldeles ingenting. Dottern är flyg-

tig som vinden, fadern svag för rikedom och stolt som

en påfågel; men det hindrar mig icke att tycka det va-

ra roligt att bibringa henne den öfvertygelsen, att du

är den sjelfkäraste, den lättsinnigaste och den fåfänga-

ste tok till notarie, som trampat ett par lackerade stöf-

lar.
.

Jag har beskrifvit dig som en farlig karl, en man,

hvilken om sig sjelf hade den tanken: ^Jag kom, jag

såg, jag segrade.

— Tackar så mycket, svarade Conny tankspridd.

— Gertrud har också sagt mig, att hon ämnar näp-

sa ditt öfvermod.

— Verkligen! Jag är dig särdeles förbunden, för

att du ingifvit henne den idén: men jag fruktar, att jag

icke blir så lätt att uppfostra.

Conny sprang upp ur gungstolen, tilläggande:

— O, att jag vore, hvad man anser mig vara : en

lättsinnig och fåfäng sprätt, som finner sin lycka i att

betrakta sin bild i spegeln och sitt nöje i att behaga

qvinnorna! Huru lycklig vore jag icke då!

Han gick fram till fönstret, som stod uppslaget, och

blef en stund stående der.

— ^^Lycka, kom, var mig bevågen !-^ gnolade Wic-

ker, hvarefter han utbrast: — Men, min käre Weiiner,

nog är du fåfäng och nog är du lättsinnig, så icke tyc-

ker jag, att du har något skäl att i det fallet klaga

öfver dig sjelf.
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— Möjligt, låt oss icke tvista. Du ser handlingen,

men du känner ej motiven. Lemnom derför mig. Låt

oss i stället tala om dessa menniskor, med hvilka jag

’ skall lefva.

— Skola vi börja med gnbbis? frågade Wicker. —
Om honom kan talas i oändlighet^ och man har ändå ej

kommit på det klara med honom. Han liknar en inveck-

lad rättegång. Man behöfver skrifva ändlösa protokoll

i

och justera dem, innan man får veta . . . hvad mau ändå

i altlrig får veta.

— Om honom är ej lönt att tala, inföll Conny. —
II Jag önskar veta något om damerna.

— Om dottern, som du icke bevärdigat med en

blick ?

Wicker "snusade och såg på kamraten med en gäc-

kande blick.

I

— Du, Wicker, är då lika full af list nu som alL

' tid, utropade Conny något otålig. — Du kan väl begri-

I

pa, att jag önskar känna något om husets förhållanden,

' och i hvilken ställning dessa menniskor stå till hvar

andra.

— Godt; skall strax blifva föredraget. För det

första hafva vi fru Lagerskog, ett utmärkt fruntimmer,

som vistas här. Hon är dotterns goda genius, tillbedes

I
uppenbarligen af flickan och hemligen af fadern.

— Hvad behagas! utropade Conny. — Ar härads-

höfdingen ...

,

— Förtjust, inföll Wicker skrattande. — Jo du, dit-

I ät lutar det; men jag hoppas, att ej någon mer än un-

dertecknad och föremålet sjelf misstänker saken. Se så,

I stirra icke på mig för det. Karlen är icke mer än nå-
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gra och fyrtio år, och han måste väl få lof att tillbe en

qvinna, om han finner det roligt.

— Och hon? frågade Conny.

— Hon är oåtkomlig för alla. Mild, vänlig och god

emot en hvar, håller hon likväl både häradshöfdingar och

notarier på tillbörligt afstånd. Omöjligt att knnna när-

ma sig henne en enda tum mera, än hon vill. Den en-

da menskliga varelse, man eller qvinna, som kommit på

förtrolig fot med henne, är Gertrud; eljest drager hon

omkring sig en cirkel, öfver hvilken ingen vågar träda.

— .Således tror du, att ...

— ^Tappa‘^ får tiga stilla och kan omöjligt ramla å

stad med ett frieri; ja, det är min öfvertygelse.

— Nå, än grefven då?

— Strålkrans, menar du. Ja ha, det är både si och

så med den saken. Han ser henne i dag för första gån-

gen . . . här i huset.

— Hvad menar du?

— Jag menar mycket, men hvad jag menar, iiiskräii- =

ker sig helt och hållet till egna slutsatser och är ej nå- ^

got bevisande. i

— Låt emellertid höra dina slutsatser. J

— Gerna. De lyda sålunda: Fru Lagerskog har,
;

sedan hon kom hit, på ett ganska besynnerligt, men om-

sorgsfullt sätt undvikit ait sammanträffa med grefve StråL ^
krans. Förliden sommar gästade han några veckor hos J

statsrådet Ulms på Hofgård. Vi voro alla inbjudna och
|

foro äfven; men fru Lagerskog skylde på sin djupa sorg I

och blef hemma. Statsrådets blefvo derefter bjudna hit J
tillika med grefven. Dagen före bjudningen reste fru S

Lagerskog till Kungsdal och kunde ieke, trots de eu-



209

trägnaste böner, förmås att stanna hemma. Hon ville

icke uppträda i större sällskap, så länge hon var djupt

sorgklädd. I vintras reste häradshöfdingen med dotter»

såsom vanligt, upp till Stockholm på några veckor. Fru

Lagerskog åtföljde dem, men kunde icke öfvertalas att

antaga en enda bjudning. Det var under dessa veckor,

som Gertrud blef litet illa betagen i grefven.

— Men af det der kan jag icke göra någon slut-

sats, som leder min tanke på, att hon undvikit grefyrm.

— Men jag kan det. Gertrud talade före resan till

hufvudstaden ständigt om grefven och att de i Stock-

holm skulle sammanträJBPa med honom. Nog af, jag ger

mig katten på, att grefven och fru Lagerskog känt hvar

andra förr
;
att grefven varit på något vis illa deran för

hennes skull, och att hon derför sökt undvika honom, se-

dan hon blef enka.

— Skulle hon undvika alla, som varit betagna i

henne, så fick hon . .

.

— I första rummet undvika dig, inföll Wicker. —
Medgif, att auktionen på egendomen var löjlig. Först

far sjelf, som prompt ville hafva Kungsdal, så du, som

ropade som en besatt, och så slutligen grefven, som köpte

den midt för din och häradshöfdingens näsa. Man kunde

ha skrattat sig förderfvad. Dock, återvändom till publiken

här. Ställningen här i huset är följande : ^^Pappa^^ har

ingenting emot att gifta bort dottern, på det han, om
lyckan står honom bi, skall komma i tillfälle att sjelf

få gifta sig med enkan. Flickan åter skulle ej ha nå-

got emot att blifva grefvinna, i fall icke enkan stod

emellan henne och grefven. Grefven skulle alldeles ofant-

ligt gerna vilja hafva enkan, om du icke stod och skym-
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de vägen. Du skulle, jublande af lycksalighet, äkta

enkan, i fall hon ville hafva dig, och jag ville rysligt

gerna ramla af utför predikstolen med Gertrud, om hon

kunde förmås att taga mig till sin blifvande herre och

husbonde.

Wicker tystnade. Conny vände sig ifrån honom och

blickade åter ut i den tysta vårnatten.

— Medgif, Wenner, att det här artar sig till något

rätt småtrefligt, återtog Wicker. — Här blir svartsjuka

på alla kanter, rysliga passioner och otillfredsstälda önsk-

ningar, samt ett oupphörligt springande, den ena efter

den andra. Jag springer efter Gertrud, hon efter gref-

ven, grefven efter enkan, som dessutom jagas af dig och

häradshöfdingen. Blir jag icke lyckligt gift med Ger-

trud, så ... så får jag åtminstone stoff till en hel kär-

leksroman.

— Nå, hur skulle den romanen sluta? sade Conny.

— Jo, grefven får Gertrud, häradshöfdingen enkan,

och du och jag hvar sin lång näsa. Jag rusar af och

sätter i mig ett par balfbuteljer punsch, hvarefter jag sö-
^

ker min tröst i prestgården, och du, du finner din . i . på

teatertiljan.

Wicker slog Conny på axeln.

— Det är tid att vi skiljas, sade denne och såg på

sitt ur.

— Men innan dess gifva vi hvar andra handen på

att kampera till sammans såsom goda vänner och kamra-

ter, utan att låta afund och slikt träda oss emellan, sade

Wicker.

— Der har du min hand derpå, svarade Wenner, —
och nu god natt.



En stund derefter vandrade han öfver gården och

tog vägen upp till sina rum i stora byggningen.

j^JERDE KAPITLET.

Bref från notarien Conny Wenner till Paul Fre-

driksson.

Broder!

Nära tvenne månader hafva förgått, sedan jag an-

lände hit, och likväl är detta det första bref, du erhåller

från mig.

Då våra vägar åtskildes i hufvudstaden, gick din

och Hannas till Köpenhamn, min hit, och jag lofvade dig

att i bref redogöra för mycket, som du icke har klart för

dig.

Jag lofvade vidare att vara den förste, som skref,

och jag har likväl låtit dig vänta i åtta veckor. Du
har haft skäl att tänka om mig: den lättsinnige och

dåraktige pojken är sig ständigt lik: glömsk af allt,

utom det, som förströr honom eller smeker hans ärelyst-

nad.

Paul, döm mig icke ohörd. Jag är ej lättsinnig, ej

en tok, som jagar efter nöjen, icke ens en dåre, som

I i sträcker famnen efter det formlösa spöke, som kallas

i
i smickrad fåfänga. Jag är en man^ som sedan sitt tjugu-

första år mer än väl vetat, hvad han velat.

Du runkar betänkligt på hufvudet. Vänta ett ögon-

blick och du skall erfara, att jag talar sanning. Mén
låtom oss gå i ordning med frågorna.
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Vi hafva, allt sedan jag lenmade gymnasiiini
,
endast

helt korta tider varit till sammans. Du har genom den-

na flyktiga beröring endast kommit i tillfälle att se mina

handlingar, men icke lärt känna de motiv, som framkal-

lat dem.

Du har hört om mig, att jag var lika flygtig då det

gälde det täcka könet, som jag var nitisk då det gäl-

de tjensten. Lof och tadel hafva således ömsevis träf-

fat dina öron. Lägg härtill, att jag varit en sprätt

i min klädsel, en vekling i mina lefnadsvanor och gerna

spelat en rol i sällskapslifvet, så måste du ha ganska

svårt att afgöra, hvad det egentligen blifvit för karl

af din Conny, i synnerhet som jag dessa fyra år varit

särdeles sluten och icke gerna talat om mig sjelf. Det

enda, som ännu stod qvar såsom vägledning för ditt om-

döme, var min oförändrade tillgifvenhet för dig. Den

har hvarken tid eller förhållanden kunnat rubba.

Då jag vände ryggen åt mitt glada studentlif och

anträdde resan till den plats, der jag skulle börja min

bana såsom tjensteman,, ville ödet, att jag skulle samman-

träffa med den qvinn a, som första gången förde mina tan-

kar på kärleken.

Jag hade sedan hennes och min första bekantskap

icke återsett henne, och då vi nu möttes, var jag betyd-

ligt förändrad.

Jag hade smakat af kunskapens träd på godt och

ondt, varit slaf under månget uselt begär och gifvit

efter för frestelser, hvilka icke bort kunna locka mig.

Jag var med få ord bekant med det onda, bättre än

med det goda, och jag hade derjemte en blind tro på

mig sjelf.

i



213

jag vill ej redogöra för vårt återseende. Jag vill

blott säga dig, att då jag inlogerade mig i ipin boning i

Stockholm, kände jag att hennes makt öfver min själ

skulle blifva afgörande för hela lifvet. Jag hann likväl

icke så snart göra något besök i hennes hem, förhindrad

derifrån af bref från Professor Wenner. Han hade in-

sjuknat och kallade mig tillbaka till Upsala för att in-

nan han dog säga mig farväl. Jag kom likväl för sent.

Min faderlige vän var död, och jag hans adopterade son

och arfvinge.

Det blef således under namnet Wenner, som jag iii-

skref mig i hofrätten och lät anmäla mig hos Lagerskogs.

Man emottog mig väl. Jag återkom ofta, och snart

var åsynen af Berta lika oumbärlig för mig som luf-

ten, jag inandades. Mitt första tycke förvandlades till

en stark känsla. Jag älskade med hela kraften af min

själ och så vördnadsfullt, att jag under denna tid icke

med ett halft ord eller en blick vågade visa henne, att

hon var själen i min tillvaro. Hennes samtal blefvo för

mig uppenbarelser frän en bättre verld, och hon var för

mig tolkarinnan af allt stort, skönt och ädelt. Det in-

flytande, hon utöfvade, var sådant, att jag icke kunnat

möta hennes ögon, om jag vetat mig vara skyldig till

något, hvaröfver jag behöft blygas.

Den ideala kärleken är en skön dröm här på jorden;

men det dröjer ej länge, förr än den oskäras af de mensk-

liga begären.

Kort efter min första visit hos Lagerskogs började

han att lida af en åkomma i ena knät, hvilken höll ho-

nom fjettrad vid hemmet och länstolen. Berta var hans

dagliga och stundliga sällskap. Hon besökte icke några
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riöjei], lemnade aldrig sitt hem, men tog gerna emot alla

dem, som kmide bidraga att muntra och förströ mannen.

Jag var en af de lyckliga, som han med särdeles välbe-

hag såg hos sig, och ju oftare jag infann mig, dess bät-

tre. Det var således vid sidan af den äkta mannen, som

min beundran till hustrun växte och utvecklade sig.

Lagerskog var svartsjuk; men denna svartsjuka rik-

tades uteslutande på ett föremål, och detta var Strål-

krans.

Du vet, att Strålkrans samma höst, jag ankom till

Stockholm, hade blifvit utnämd till en hög militärpost.

Hans namn blef i följd häraf ofta nämdt, så väl i tidnin-

garna som enskildt; men aldrig uttalades det i Lager-

skogs närvaro, utan att han förändrade ansigtsuttryck

eller tillät sig några anmärkningar öfver Strålkrans. Den-

na på en viss person fixerade svartsjuka gjorde honom blind å

för den dyrkan, andra män egnade hans i alla afseenden

rikt begåfvade hustru. Åfven min tilltagande ömhet und-

föll hans uppmärksamhet, och han tycktes särskildt för

mig hafva ett förtroende, som han ej hyste för andra.

Samma förhållande var det med Berta: hon talade vän-
'

ligare till mig än andra, inlät sig ofta i räsonnemang 11

öfver min bana och min ärelystnad, och tycktes hy-
|

sa verklig tillgifvenhet för mig, men en tillgifvenhet,

som icke ens min inbilskhet kunde gifva något annat

namn.

Jag lät smeka mig deraf, var lycklig, önskade mig
j

ingenting högre och föresatte mig att det städse skulle
|

förblifva så. Qvinnan vet icke, hvilken farlig fiende
|

för alla våra vackra föresatser hennes deltagande är.
|

Min ärelystnad, som hittills varit en skön ung-
j
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domsdröm, blef under Bertas inflytande något rätt allvar-

ligt. Den utvecklade sig till en riktig drifkraft för mina

handlingar, just derför att min kärlek var en idyll utan

framtid.

Så gick vintern, och våren kom. Lagerskog kunde

nu, stödd på käpp, göra smärre promenader; men lä~

karne hade öaktadt denna förbättring tillstyrkt, att han

skulle företaga en resa till Paris för att der rådfråga en

utmärkt kirurg. Jag hade också beslutat att på tre må-

nader göra en tur till England och Frankrike. Vi upp-

gjorde ressällskap. Jag ledsagade dem till Paris, tili-

bragte der några veckor och for sedan öfver till Eng-

land för att efter besöket derstädes återvända till Frank-

rike och i Lagerskogs sällskap resa hem. Medan jag

var i England och icke såg Berta, växte min böjel-

se på ett förundransvärdt sätt, och nu först antog den

: en passionerad karakter och förvandlades till en häftig

lidelse.

Min glädje, då vi å nyo träffades i Paris, måste haf-

va förrådt mig, ty ifrån det ögonblicket förändrades hon.

i

Hennes sätt blef kallare, hennes väsen stelare, och det

blef mig omöjligt att nu mera få henne att småle emot

j

mig sä der vänligt som förr. I stället för att detta bort

upplysa mig om, att jag skulle vara på min vakt, plå-

gade och retade det mig. Jag blef afundsjuk på mannen, när

hon var vänlig mot honom, afundsjuk på alla dem, som af

henne fingo ett vänligt ord, och mitt uppförande åter-

i speglade min sinnesstämning, hvilket likväl endast hade

till följd, att Berta ännu mera förskansade sig bakom sin

köld och sin stolthet. Under dylika förhållanden anträd-

des återresan. Lagerskog, som nu var betydligt bättre

I

i sitt knä, hade återvunnit sitt goda lynne, det vill
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säga sin passion att prata. Hans dumhet förtretade mig,

hans sätt emot Berta satte mitt hlod i svallning, och

hans begär att låta förstå, det han gjort henne en stor

ära, då han gift sig med henne, gjorde mig ursinnig.

Jag, som förr underkastat mig hans löjligheter och pra-

tat nonsens med honom för att hålla honom vid godt

lynne, fördrog nu icke, att han öppnade munnen. Blott

han sade ett ord, blef jag af motsatt tanke, och hemresan

utgjorde en oupphörlig dispyt emellan honom och mig,

fastän jag tydligt såg, huru det plågade Berta; men

hvad frågade jag derefter nu, sedan jag blifvit svart-

sjuk!

Så ankommo vi till Ltibeck. Der gingo vi om bord

för att på ångbåt fortsätta färden till Stockholm.

Vi gingo från Liibeck klockan åtta på morgonen.

Lagerskog, sora den natten känt smärta i sitt sjuka knä,

gick genast ned i sin hytt. Berta stannade på däck,

inbegripen i samtal med en kapten Ström och. hans fru.

Jag närmade mig icke Berta, så länge hon talade med

dem, utan stod mörk i hågen och förargade mig åt, att

hon kunde vara så vänlig emot andra, då hon ständigt

var kall emot mig.

Slutligen giek fru Ström ned i sin hytt. Nu nalka-

des jag.

— Det var bra att jag träffade notarien, sade Berta

;

— jag önskar säga er ett par ord.

— Verkligen! Har fru Lagerskog nu för tiden nå-

got att tala med mig om ? svarade jag bittert.

— Ett och annat, sade hon och fäste ögonen på

mig. — Jag ämnade bedja notarien afstå från de stän-

diga dispyterna med min man. Han är en äldre karl, ni

är helt ung, och det måste derför reta honom, att i allt
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blifva motsägd af er. Detta är visserligen något, som

ni kan sätta er öfver; men ni skall icke göra det, dåni

får veta, att han för sin helsas skull icke tål vid att

blifva uppretad.

— Det gifves något ännu kraftigare än hans helsa,

och det är er vilja, inföll jag. — Säg, att ni önskar detta

' prof af tillgifvenhet från min sida, och jag lofvar att

aldrig motsäga er man; men begär icke, att jag i något

fall skall fästa afseende vid hans välbefinnande.

— Det är likväl detta, som jag räknat på att ni

skulle göra, afbröt mig Berta. — Mig är ni ej skyldig

|!
något prof af tillgifvenhet, men det tillhör en hvar att

fästa afseende vid hvad som är skadligt för en sjuk-

ling..

Berta såg ut, som om hon varit huggen af sten.

Mitt svar blef öfveriladt, blef en bekännelse. Hon

;

reste sig upp för att gå. Jag fattade om hennes arm,

I

sägande:

!

— Gå icke, utan var barmhertig. Tala vänligt, ta-

I

la uppmuntrande och tröstande till mig. Ni ser väl, att

: ni eger hela min frid, hela mitt lif i edra händer. Var
i som förr, och jag skall gå i elden för er.

— Ja, i dag; men i morgon skall ni åter igen kom-

ma mig att ångra min vänlighet.

Hon sökte å nyo att resa sig upp; men min hand

höll henne qvar. I det samma gingo ett par passagera-

re förbi oss. Ofrivilligt flyttade jag ögonen från henne

I och på dem. Berta helsade på den ene.

' Min hand släppte hennes
;
den, som helsade, var gref-

! ve Strålkrans. I nästa minut hade hon lemnat däck,

j

och grefven kom rakt fram till mig.

I

Det var första gången, sedan vi skildes från ho-

ij Positivspelarens Son. K‘>
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nom i Tyskland, som jag befann mig ansigte mot ansigte med

denne man, hvilken jag hade att tacka för allt.

Tillåt mig att göra en fråga, sade grefven och

fixerade mig. — Ar fru Lagerskogs man om bord?

— Ja, det är han, svarade jag och blottade mitt

hufvud, såsH}m en underordnad inför sin chef.

— Man har sagt mig, att han är sjuk.

— Han har varit det, men är nu bättre.

— Jag tackar för upplysningen och ber er ursäkta

mina frågor; men jag är gammal bekant till fru Lager-

skog . . . mitt namn är Strålkrans . . . och nu torde ni

tillåta mig att få veta, till hvem jag vändt mig med mi-

na spörsmål.

— Mitt namn är för närvarande Wenner, men var

ursprungligen Fredriksson. Troligen ljuder detta namn

främmande för herr grefven, och likväl är jag i skuld

hos grefven för allt hvad jag eger och allt hvad jag är-

Min röst var osäker, då jag talade.

— I skuld hos mig? upprepade grefven. — Omöj-

icke erinra mig, att våra vägar samman-

stött förr.

— Jo, i Tyskland för omkring sexton år sedan, inföll

jag. — Herr grefve, ni ser i mig den lille positivspelaren,

som genom er förvandlades till en rik gosse. Om herr

grefven glömt denna händelse, så är det likväl omöjligt

för mig att glömma min välgörare eller den stora skuld,

hvari jag står till herr grefven.

— Ah, nu minnes jag! utropade Strålkrans i en'

ton af öfverraskning, hvarefter han drog samman ögon-
,

brynen och tilläde nästan sträft :
— Jag önskar af hela

;

min själ, att ni, liksom jag, förgäter, att vi samman-.y

träffat der borta. Om jag då var nog lycklig alt förskaffa ?

-

i
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er Fortunas gunst, gläder det mig för er skull; men jag

har deremot så många skäl att för egen del söka glöm-

ma denna tidpunkt i mitt lif, att det plågar mig att

blifva erinrad derom . . . Det är mig ett nöje att veta,

tilläde han, i det han räckte mig handen, — att af den

lille positivspelaren blifvit en man i statens tjenst, och

jag hoppas, att han såsom sådan rätt skall förstå de

anspråk, samhället har på honom.

Jag bugade mig vördnadsfullt och tryckte hans hand

med värma.

— Och nu herr notarie, fortfor grefven, begär jag

af er det löftet, att så väl verlden som ni sjelf må an-

taga, att vi i dag för första gången träffats. Om ni

anser er ega någon förbindelse till mig, så bevisa det

genom att såsom en man hålla det löfte, jag fordrar

af er.

— Herr grefvens vilja skall af mig i allt blifva åt-

lydd, försäkrade jag,

Strålkrans smålog och sade i en halft skämtande,

halft allvarlig ton :

—~ Ni bör tacka mig, att jag icke tager denna för-

säkran allt för vidsträckt, ty då kunde det lätt inträffa,

att edra önskningar råkade i strid med min vilja. Dock,

ni har ingenting att frukta. Ett råd vill jag likväl

gifva er : blottställ icke fru Lagerskog genom er enträ-

genhet. Man har redan gjort ganska sårande slutsatser

deröfver, att ni rest med dem, och glöm icke, att det

är en qvinna med ovanligt aktningsvärd karakter, som

ni ger till pris åt förtalet. Tag er till vara, att ni icke

blir den, som ohjelpligt skadar hennes rykte.

Grefven lyfte på hatten och gick ifrän mig.
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När Strålkrans aflägsnat sig, fattades min själ af

en nästan vanvettig svartsjuka.

Dagen gick, utan att jag återsåg vare sig Berta

eller Lagerskog. Den senare var sjösjuk, och den förra

osynlig.

Mot aftonen kom ett fruntimmer upp på däck. I

halfdunklet tyckte jag, att det var Berta. Hon var af

samma storlek och bar, liksom Berta, en grå kappa. Jag

skyndade efter henne, utropande :

— Andtligen får jag se en skymt af er!

Damen vände på hufvudet och såg på mig. Det

var icke Berta, utan ett för mig obekant, men ovanligt

vackert fruntimmer. Den blick, hon fäste på mig, var

upplysande. Den sade, att jag hade framför mig en

qvinna, som icke kunde nämnas på samma gång som

Berta. Hon gaf mig ett svar, liksom om det, jag sagt,

verkligen hade varit till henne, och tvang mig derigenom ;

till några ögonblicks samtal. Jag var likväl för mycket

upptagen af mitt i uppror råkade inre för att länge

kunna fortsätta det dåliga skämt, som man begagnar

med qvinnor, hvilka man anser sig icke behöfva genera

sig för. Jag lemnade derför den okända och begaf mig

ned för att taga min egen hytt i betraktande. I den

lilla salongen, på ömse sidor om hvilken hytterna voro be- •

lägna, fann jag grefven stående, sysselsatt att tända en

cigarr. Han hade dervid stannat utanför dörren till

Bertas hytt. En hel här af galna tankar uppstod i

min hjerna, då jag med det samma märkte, att hytt-

dörren icke var riktigt läst. Jag hade mig ganska väl

bekant, att Lagerskog och Berta icke hade samma hytt.

Grefven gick uppför trappan, och utan att betänka hvad

jag gjorde, tittade jag in till Berta. Hytten var tom.
i
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Jag gick in. Hvad jag egentligen ville, stod icke rik-

tigt klart för mig; men det föreföll mig, som om jag

icke kunde uthärda att lefva^ om jag icke finge tala vid

henne.

Jag satte mig på ena soffan och lutade mitt hufvud

emot hennes kappa, som hängde på väggen, tryckande

till mina läppar en liten schalett, som jag sett henne

hära.

Några ögonblick förflöto, derefter öppnades dörren,

och Berta inträdde. När hon fick se mig, ville hon ge-

nast aflägsna sig; men jag fattade henne hårdt om ar-

men och sade med dämpad och upprörd röst:

— Hända hvad som helst, ni får icke aflägsna er,

förr än ni hört mig. Eljest gör jag icke hvad rätt är.

Knappast hade dessa ord gått öfver mina läppar,

förr än hyttdörren rycktes upp, och Lagerskog stod

framför oss. Bakom honom såg jag kapten Ström.

— Hvad vill detta säga! röt Lagerskog, utan att

betänka, det han genom sin besinningslöshet gaf sin hu-

stru till pris åt alla de personer, som kommo ned från

däck.

Jag hann icke svara, ty i det samma frasade en

klädning; min nya bekantskap från däck tittade in och

sade helt ogeneradt, vänd till Lagerskog:

— Det vill säga, att herrns fru och jag hafva sam-

ma hytt, och jag finner det ganska opassande, att herrn

gör intrång här.

Derpå vände hon sig till mig med de orden:

— Hur kan ni så glömma er, min herre, att ni gör

besök i min hytt! Såg ni då icke att jag var på däck?

Jag borde verkligen blifva ond på er. Gif mig nu min



222

schal, som ligger der, och så hit med er arm. Vi sam-

tala mycket trefligare der uppe på däck än här nere.

Mera lik en sömngångare än en vaken, tog jag hen-

nes schal och följde henne.

Denna qvinna, som åtminstone räddade Betta fiån

öppen skandal, var dansösen Mina Dahl.

Om återstoden af resan är ej vidare att säga, än att

Lagerskog tog hustrun ia i sin hytt.

Kapten Ström med fru tycktes hafva beslutat att

utspionera alla mina rörelser, så förföljde de mig med

sina blickar, och jag hade ej någon annan utväg, än att

sysselsätta mig med Mina. Derigenom ville jag söka

missleda passagerarne och ingifva dem den öfvertygel-

sen, att mitt besök i hytten gält Mina. Jag lyckades

likväl endast till hälften. Ström hade sett mig hålla

Bertas händer slutna i mina, och han var icke sen att

hviska detta till ett par af mina bekanta.

Jag hade således för andra gången i mitt lif ge-

nom min obetänksamhet satt en oskyldig och i högsta

grad aktningsvärd qvinna i en falsk dager. Af det sätt,

hvarpå Lagerskog bevakade sin hustru under återstoden

af resan, insåg jag med förtviflan, att jag äfven inför

mannen gjort henne misstänkt.

Lagerskog lemnade fartyget vid vår ankomst till

Stockholm utan att säga mig ett ord till afsked. Han
slungade endast i förbigående en ursinnig blick på mig.

Grefve Strålkrans aflägsnade sig utan att bevärdiga mig

med ett ögonkast. Hans min var högdragen, och jag

läste i hans stolta ansigte, att han icke blott viste, hvad

som passerat, utan fann mitt uppförande uselt.

Så ändades min utrikes resa.

f
4
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Jag hade icke varit i Stockhalm många dagar, in-

nan man från höger och venster kom till mig och frå-

gade, huru förhållandet egentligen var emellan fru La-

gerskog och mig, Man sade mig, att de besynnerligaste

rykten voro i omlopp, och att man hviskade om, att nå-

got rätt skandalöst skulle ha tilldragit sig om bord på

ångfartyget. Jag rasade emot mig sjelf och min svag-

het, som vållat så mycket ondt. Jag uppbjöd hela min

förmåga att gifva saken ett annat utseende, i det jag

förklarade, att jag skulle gå efter Minas schal, hvarvid

jag råkade i kollision med den galne svartsjuke äkta

mannen.

För att gifva sannolikhet åt mina ord blef jag till

utseendet Minas förklarade älskare. Jag slösade med

presenter och gjorde allt för att fästa uppmärksamheten

vid henne och mig. Mina var till hela sin person mig

så fullkomligt likgiltig, att det var mig en plåga, och icke

ett nöje, att besöka henne. Det enda band, som fans oss

emellan, var det, som hon hade på mig, emedan hon var

medveten af, att jag icke besökt hytten för hennes skull.

Hon hade räddat Berta, så trodde hon, och detta lät hon

mig betala. Det dröjde icke länge, innan man också

allmänt sade: dansösen Dahl är Wenners älskarinna;

men det allmänna ryktet talade osant. Hon har aldrig

varit och kan aldrig blifva, hvad man påstod, att hon

var för mig. Jag gaf mig sjelf till pris för ett dylikt

prat, emedan jag derigenom hoppades rädda Berta.

Sex veckor efter Lagerskogs återkomst från utlan-

det flyttade han från Stockholm till egendomen Kungs-
dal. Den våren lemnade jag också hufvudstadeii för att

följa häradshöfding Kling på ting. Det var hos denne min

principal, som jag gjorde bekantskap med Liedgren. Jag
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fortfor att vistas hos Kling ända till förliden höst, då jag

återvände till Stockholm och der spelade rolen af dagens

lejon, allt med tankarne fästa på den dag, då jag enligt

aftal med Liedgren skulle komma till honom,

Berta hade blifvit enka, och jag brann af otålighet

att få återse henne. Se der hufvudorsaken, hvarför jag

antog Liedgrens anbud.

I Maj ankom jag hit till Brovik och återsåg Berta.

Den tid, som förflutit sedan jag skildes från henne,

har icke egt någon kraft att försvaga min känsla. Då
jag stod framför henne, bedjande ora tillgift för det

förflutna, kände jag, att hon var mig kärare än nå-

gonsin.

Vid mitt första uppträdande i min principals hus

fogade det sig så, att Strålkrans och jag samman träffa^

de. Våra vägar hade kort förut sammanstött, då auk-

tionen hölls på Kungsdal. Jag hade infunnit mig der för

att köpa det hem, sorn tillhört Berta, och om möjligt

genom stegrandet af köpeskillingen bidraga till att göra

hennes ekonomiska ställning bättre. Jag viste, att affä-

rerna efter mannen voro dåliga. Då egendomen uppro-

pades, träffade jag på tvenne motståndare, nemligen

Stiålkraiis och Liedgren, hvilka säkert leddes af samma

motiv som jag. Strålkrans gick segrande ur striden:

egendomen tillhör honom.

Atta veckor hafva förgått, sedan jag gjorde mitt

inträde i detta hus. I åtta veckor har jag dagligen sett

Berta och dervid känt, att på jorden finnes blott en qvinna,

som jag kan älska, och denna qvinna är hon.

Jag har det oaktadt sysselsatt mig med en annan

och så mycket som möjligt undvikit Berta.

Denna andra är ett barn om aderton år, min priu-
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cipals dotter, Gertrud. Bortskänid och temligen vacker,

eger hon likväl icke någon förmåga att intressera mig. Jag

söker hennes sällskap endast derför, att hon ständigt

talar om Berta. Man tror allmänt, att mitt tycke nu

är fäst vid Gertrud, och jag skulle verkligen draga mig

tillbaka och icke så beständigt vara vid hennes sida,

om det fans en skugga af anledning, att hon kunde fä-

sta sig vid mig.

Jag spelar i detta hus en för mig mycket ovanlig

rol, nemligen den, att icke alls bemärkas af damerna.

Jag är helt och hållet trängd åt sidan af grefve Strål-

krans. När grefven uppträder, äro allas intresse och

uppmärksamhet fästa vid honom, och vi unga karlar

spela rolerna af skolgossar, som ingen gifver akt på.

Om jag lyckas genom mitt samtal roa Berta och

Gertrud, är intrycket bortblåst, så fort grefven anlän-

der. Gertrud förgäter i hans sällskap, att hon funnit

nöje i mitt, så upptagen blir hon af hans konversation.

Grefven å sin sida tyckes vara lifligt intresserad af det

vackra barnet.

Hans sätt emot Berta är afmätt och ceremoniöst.

Gertrud deremot behandlar han med så mycken hjertlig-

het, att det ser ut, som om hon vore den, hvilken han

utsett till att förljufva hans ensamhet.

Och likväl har denne man en gång talat kärlekens

språk till Berta och varit förtviflad, då hon ej egde nå-

gon ömhet att skänka honom!

Oförklarliga ombytlighet i menniskohjertat 1

Berta är emot grefven såsom emot alla, lugn, vän-

lig och artig.

Liedgren ser ut, som om han höll på med redandet

af en invecklad process. Han följer alla med sina blic-
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kar, uppmuntrar mig i min artighet för Gertrud och

tyckes icke riktigt belåten med grefvens täta besök på

Brovik.

Du behöfver icke anse mig för egenkär, om jag sä-

ger, att Liedgren önskar en förening emellan mig och

Gertrud. Han har allt för tydligt låtit mig märka den-

na sin önskan, att jag skulle kunna undgå att se den.

Jag beklagar blott, att i detta fall icke kunna gå hans

önskningar till mötes. Vore mitt hjerta fritt, skulle min

fåfänga och ärelystnad möjligen förleda mig att fastna

på den krok, fadern utlägger. Nu hvarken kan eller

vill jag gifta mig med hans dotter, och för öfrigt har

Gertruds tycke för grefven gjort slag i saken.

Hvem kan dessutom veta, om icke Berta, då hon

nödgas inse, huru högt hon af mig är älskad, röres af

min tillgifvenhet och slutligen skänker mig en ömhet,

hvars egande jag i detta ögonblick ville betala med år

af mitt lifl

Man säger, att qvinnan icke kan motstå inflytandet

af en trogen kärlek.

Dåraktiga förhoppningar, som gyckla för min själ!

Mitt mål har jag en gång utstakat, och det är, icke-

att finna lyckan vid en qvinnas sida, ulan att blifva en
.

utmärkt jurist och ingenting annat.

Och nu, Paul, sök att af detta bref göra dig en

bild af hvad som blifvit af din broder

Conny,

P, S. Många vänliga helsningar till Hanna. Huru '

finner hon sig i sitt öde såsom den kringresande sånga-

rens hustru? Säkert bra. Kärleken förskönar allt, säga

skalderna. -]
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j^EMTE KAPITLET.

Augusti månsken kastade sina blida strålar öfver

Brovik och dess leende omgifningar. Utmed kanten af

ån, som slingrade sig genom parken, vandrade Berta

och Gertrud, inbegripna i ett lifligt samtal.

— Kära Gertrud, yttrade Berta, — förklara mig

ditt uppförande. Du säger, att ditt hjerta icke är fäst

vid grefven, att han i dag är dig likgiltigare, än han

var vid er första bekantskap, och ändå har du visat dig

så intresserad af honom.

— Har det verkligen förefallit äfven dig, som om

jag varit det? frågade Gertrud och stannade vid sidan

af en liten kulle.

— Ja, jag har verkligen trott, att han på dig gjort

ett djupare intryck, svarade Berta.

— Ar det möjligt, Berta, att du varit så kortsynt?

I så fall har jag spelat min rol bra. Sätt dig här, tillä-

de Gertrud och kastade sig ned i gräset, — så skall jag

bikta. Mitt visade intresse för grefven har endast varit

en mask, bakom hvilken jag dolt mina känslor. Jag

ville missleda alla, till och med mig sjelf; men nu . . .

nu är det slut med min förmåga att spela. Jag vämjes

vidden; jag känner mig olycklig af att synas vara, hvad

jag icke är.

Gertrud brast i gråt.

Berta fattade om hennes hufvud och sade med

ömhet:

— Hvad, Gertrud, jag tror du gråter! Du, den gla-
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Tala, säg, hvad är det, som så bedröfvar dig?

— Oron i mitt bröst är det, som gÖr att jag grå-

ter, hviskade Gertrud och slog armen om Bertas Hf. —
Berta, jag är kär! tilläde hon med nästan ljudlös röst,

i det lion lutade sig mot vännen.

— Men icke i grefven?

— Nej, nej, nej; jag älskar någon annan . . . någon,

som är långt mera värd kärlek än grefven.

— Och hvem skulle det väl kunna vara?

— Gissar du ej?

Gertrud såg upp i Bertas ansigte. Detta var ble-

kare än eljest, troligen en följd ^^af månens strålar^.

— Det är väl aldrig Wenner! utropade Berta.

— Hvilken annan kunde det väl vara? stammade

Gertrud.

— Detta har jag icke ett ögonblick misstänkt, åter-

tog Berta. — Du har varit så otvungen i ditt sätt emot

honom, så litet brydd och lemnat grefven ett så oin-

skränkt företräde, att du verkligen behöfver säga mig,

gissat rätt, för att jag skall tro det.

— Ack, Berta, från första ögonblicket Wenner träd-

de in i detta hus, var mitt hjerta hans! Begäret att

qväsa hans egenkärlek försvann, och jag önskade blott,

att . . . att . . . han skulle finna mig älskvärd.

— Och likväl har du ofta under dessa veckor ytt-

rat dig ogillande om honom, sagt, att han föreföll som

en vekling, hvilken lefde och hade hela sitt behag i

moderna kläder, beqväma rum och läckra måltider.

— Ja, jag har sagt det, må hända stundom äfven

tyckt, att han fäste bra stor vigt vid rikedomens njut-

ningar. Men hvad mera? Dessa fel blefvo i mina ögon
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endast älskvärda egenheter. Allt hos honom har beha-

gat mig och bidragit att göra honom till ett föremål för

min varmaste kärlek. Jag håller honom kärare än min

fader, än dig, än allt annat på jorden.

— Och ändock detta spel med grefven?

— Grefven har endast varit ett medel, hvarigenom

det blef mig möjligt att icke visa Wenner den verkliga

beskaffenheten af hvad jag kände. Jag ville först blifva

öfvertygad om, att han höll af mig.

— Och detta är du nu?

— Jag tror så åtminstone. Han har i tre måna-

der dagligen och stundligen, då vi varit till sammans,

sysselsatt sig med mig, talat om sådana saker, som roat

mig, och vid minsta önskan, jag yttrat, har han skyn-

dat att uppfylla den. Himlens Gud vet likväl, om jag

haft mod att tala med dig nu, i fall icke pappa i går

frågat mig, om jag skulle vilja hafva Wenner till man.

Jag blef rysligt förlägen och ängslig och har sedan känt,

att jag icke skulle få någon ro i min själ, förr än jag

fick tala vid dig. Säg, Berta, tror du, att han sagt

något åt pappa? Tror du, att han friat?

— Nej, Gertrud lilla, det tror jag icke. Jag fruk-

tar till och med, att du för mycket fäst dig vid hans

artigheter. Tänk, om han icke hyste någon kärlek för

dig, om allt endast varit en gärd af aktning, egnad åt

hans principals dotter 1

— Om så vore, funnes för mig blott tvenne saker

att välja på, antingen att dö, eller ock göra mig äl-

I

skad af honom.

1

Ett prasslande ljud hördes bakom de båda samta-

! lande. Berta och Gertrud vände sig hastigt om. På

I

gångstigen bakom dem kom en storväxt qvinna gående*

ii
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Hon bar en låda på ryggen och stödde sig emot en

käpp. Hennes drägt bestod af en svart kjortel med

kofta, Hiifvudet var betäckt med en stor, svart duk.

Berta och Gertrud reste sig ovilkorligen upp från

sina platser. Qvinnans utseende skrämde dem. Hon

hade emellertid närmat sig, och då hon såg, att de voro

i begrepp att gå, tog hou ut stegen och stod snart helt

nära Berta.

Hon fäste ett par svarta ögon på den vackra enkan i

och sade i rå ton:

— Ar detta vägen till Kungsdal?

— Nej, den ligger på andra sidan ån, svarade fru i

Lagerskog. — Om ni går öfver spången der borta, så

kommer ni på Kungsdaisvägen; men ni har en dryg

mil dit.

-r— Det var mycket det, sade qvinnan och satte ned

sin låda. — Är det någon gård här i närheten, der en

kan få herberge öfver natten? Kanske kan hon gifva

mig besked om det. Hon har väl icke en hel mil här-

ifrån till sitt hem?

— Gå till Brovik, inföll Gertrud, — så får ni mat

och husrum öfver natten. Ni har ej långt till herrgården;

gå bara vägen rakt fram.

Utan att svara mumlade qvinnan:

— Brovik, Brovik . . . jaha Brovik.

Hon satte sig ned på lådan, tilläggande, liksom ta-

lande lör sig sjelf:

— Den uslingen! Nå, nå; vi råkas väl . . . Brovik,

hm, hm!

Hou reste sig, tog åter lådan på ryggen och fort-

satte vägen framåt utan att tacka för anvisningen.
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— Den der qvinnan såg hemsk ut, sade Gertrud

och blickade ängsligt efter vandrerskan.

— Ja, hennes utseende iugaf ej förtroende. Kom,

lät oss gå hem. Aftonen är långt framskriden.

— Tyst, hör du ej något? utbrast Gertrud och fick

tag i Bertas arm.

Ett hemskt hånskratt hördes verkligen
;
men det

dog genast bort, och nu uppfångade de unga qvinnorna

ljudet af raska och hastiga steg, som nalkades.

— Gud ske lof, att någon kommer , .
.
jag är rik-

tigt rädd. Det var ett otäckt skratt, sade Gertrud och

blickade dit, hvarifrån stegen kommo^ Wicker och

Wenner nalkades från samma håll, hvarifrån qvinnan

kommit.

Gertrud skyndade emot dem, förklarande, att de

kommo såsom sända från himlen.

JETTE KAPITLET.

Vid frukostbordet följande morgon saknades både

häradshöfdingen och hans biträden. Ett mord hade

blifvit begånget om natten på gästgifvargården, som

låg en half mil från Brovik, och häradshöfdingen och

notarierna hade rest bort med anledning deraf.

Inspektören på Brovik berättade händelsen för da-

merna. Det var en ung baron Lodstein, som blifvit

mördad. Han hade varit stadd på resa till Westman-
land och kommit till gästgifvargården sent föregående

afton, åtföljd af kusk och en gammal betjent. Han ha-

de låtit beställa hästar till följande morgon klockan åtta,
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hvarefter han gått till hvila, sedan han superat. Ora

morgonen, då betjenten skulle väcka sin herre, fann han

dörren reglad innanför. Han bultade, men utan att er-

hålla något svar. Orolig öfver tystnaden i rummet, till-

kallade han gästgifvaren. Man bröt nu upp dörren.

Baronen låg mördad i sängen, och fönstret stod öppet.

Ehuru rummet var beläget en trappa upp, syntes tyd-

ligt, att mördaren valt den vägen för att komma undan.

Baronens pengar, ur och ringar voro borta. Man
hade således äfven plundrat honom.

Denna upprörande händelse sysselsatte under de för-

sta dagarne alla.

Gertrud och Berta kunde omöjligt afhålla sig från

att tänka på qvinnan, som de träffat i parken, i synner-

het som hon icke varit synlig på Brovik om aftonen.

Hon hade således icke följt anvisningen att der erhålla

mat och nattherberge.

En vecka efter mordet begaf sig Gertrud en afton

till prostgården. Berta stannade allena hemma. Vid

middagstiden anmäldes grefve Strålkrans, som bad att

få träffa fru Lagerskog.

— Tillgif, att jag kommer och stör, yttrade grefven

och kysste vördnadsfullt hennes hand; — men jag har

redan länge önskat att få tala vid fru Lagerskog och

tog mig derför friheten att i dag besöka Brovik.

Berta försäkrade, att hon med nöje skulle åhöra,

hvad grefven hade att meddela.

— Det är om Gertrud, jag önskade tala, sade gref-

ven.

'— Hvad önskade herr grefven säga mig om henne?

frågade Berta, då Strålkrans icke fortfor.

— Ganska mycket och ändå ganska litet, det beror
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på fortgången af vårt samtal. Ni är hennes enda och

hästa vän, och jag vänder mig således till rätt person,

då jag adresserar mig till er för att erhålla ett upp-

riktigt svar på en fråga, som rör henne. Säg mig, huru

tror ni, att hon skulle emottaga anbudet af min hand?

— Möjligt att Berta var förberedd på frågan, men

det oaktadt framkallade den en purpurflamma på hennes

kinder.

— Vill grefven hafva ett uppriktigt svar? frågade

hon.

— Naturligtvis; jag har i detta afseende helt och

hållet räknat på er godhet.

— Då måste jag, ehuru med ledsnad, säga, att Ger-

truds hjerta är fäst vid en annan. Grefve Strålkrans

blir icke den man, hon väljer, i fall hennes val blir

fritt.

— Hennes uppförande har likväl ingifvit mig en

motsatt öfvertygelse, menade grefven.

— I så fall bedröfvar det mig, att just jag skall

vara den, som rycker ifrän grefven en ljuf illusion.

— Det är icke första gången, ni gör det, inföll gref-

ven och tilläde artigt: — Jag ser hellre, att mina illu-

sioner beröfvas mig af er, än af någon annan. Det ser

ut, som om lycka i kärlek icke hörde till de fördelar,

ödet beskärt mig. Jag hade likväl hoppats, ått detta

intagande barn icke skulle leka med mitt hjerta. Erfa-

renheten borde likväl hafva gjort mig misstrogen.

En paus uppstod, under hvilken grefven betraktade

Berta.

— Det finnes alltså ej något hopp, att Gertrud vill

blifva min hustru? återtog han. — Vill ni icke göra er

till min förespråkerska genom att säga henne att mina
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förhoppningar om huslig sällhet helt och hållet hvilar i

hennes händer?

— Om grefven för några dagar sedan hedt mig der-

om, skulle jag känt mig. lycklig att kunna uppfylla

denna bön och smickrat mig sjelf med att till någon del

kunnat verka för er lycka. Nu vet jag hvad jag än-

nu för åtta dagar sedan var i okunnighet om, nemligen

att Gertrud älskar . , . men icke grefve Strålkrans.

Grefven reste sig från stolen och gick fram till fön-

stret. Han stannade der och böjde sig ned öfver blom-

morna, liksom för att lukta på dem. Berta tryckte hän-

derna helt ofrivilligt emot bröstet.

— Ni hade således med glädje verkat för mitt gif-

termål med Gertrud, om hennes hjerta varit fritt? åter-

tog grefven efter en stund.

— Ja, vid Gud, svarade Berta allvarligt.

— Och hvarför?

— Derför, att jag är öfvertygad, att ni blifvit lyck-

lig vid hennes sida.

— Lycklig, jag... och med en annan än er! utro-

pade grefven och vände sig hastigt om. l

I detta ögonblick möttés Bertas och hans ögon. Hen-
^

nes hade en förunderlig glans.

— Grefve, ni älskar ju Gertrud! sade Berta.

— Och hon älskar Wenner.

Berta teg. Grefven återvände till sin plats, sägande

med mindre lugn, än han hittills talat:

•— JYi vet, hvem han älskar. Säg mig, kan den un-

ga flickan flnna någon lycka genom honom? Tror ni icke, ,

att hon såsom min maka skulle blifva lyckligare och kan- ’

ske en dag glömma den kärlek, som nu fäster henne
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vid deDne man, öfver hvars lif och känslor ni ensamt

herskar?

— Herr grefvens ömhet för Gertrud måste vara bra

häftig, då ni oaktadt medvetandet af, att hennes hjerta

tillhör en annan, vill sätta i fråga, att hon skall blifva

,er maka.

— Kärlek kan man blott en gång känna. Har man

, älskat verkligt, förmår man ej göra det två gånger. Har

[man spelat bankrutt på kärlek, är tillgifvenhet och akt-

jning allt, hvad man sedan kan gifva, svarade grefven.

— Om nu Gertrud varit den^ som jag älskat, skulle lik-

väl edra ord ha återfört mig till medvetandet af, att det

icke blott är egandet af det kära föremålet, vi böra ef-

tersträfva, utan något vida mer, befrämjandet af dess

lycka. Glöm derför, hvad jag nyss sade om Gertrud

. . . någon tanke på hennes egande finnes icke mera i min

Isjäl.

— Att försaka henne gör er likväl smärta, hviskade

ilen unga enkan.

i

— Berta! utbrast grefven och fattade häftigt hen-

aes händer, men släppte dem lika hastigt.

Några sekunder förflöto. Grefven bröt tystnaden.

— Känner ni någon qvinna, som heter Christina

Barsk? frågade han med den likgiltigaste ton i verlden.

Vid dessa ord stirrade Berta förskräckt på grefven,

stammande:

— Jag känner henne icke, men namnet är mig be-

kant. Hvad vet grefven om henne?
' — Icke särdeles mycket; men jag hoppades af fru

juagerskog kunna erhålla några upplysningar.

— Allt, hvad jag kan meddela, är, att denna qvin-

la uppburit en pension af min far. Sedan han dog, har
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jag förgäfves låtit höra efter henne för att utbetala den;

men icke kunnat få reda på, hvar hon vistades, och jag

trodde slutligen, att hon var död. Skulle grefven känna

något om henne, så bönfaller jag, att ni måtte säga mig

det.

— Jag kan icke gifva några upplysningar; men jag

ber, tänk icke på henne. Från och med i dag finnes hon

icke till för er och nu . . . haf tack för detta samtal.

Farväl!

Grefven kysste Bertas hand, och några ögonblick

derefter rullade hans vagn bort från Brovik.

JUNDE KAPITLET.

Bref från Conny Wenner till Paul Fredriksson.
,

Broder I

Ditt bref från Köpenhamn har skänkt mig stor gläd-

je. Jag behöfver icke säga, att jag af hela min själ

deltager i din lycka. Hanna har alltid varit en god

och älsklig qvinna, och vid sidan af en sådan bör lyc-

kan ovilkorligen uppblomstra.

Jag vet icke, om du af svenska tidningarna erfarit

något om mordet på Bro^gästgifvargård. Jag förmodar

likväl, att du icke gjort det. Nå väl, det första ting,

jag varit med på efter min ankomst hit, var ett urtima

sådant och hölls med anledning af dettac mord^.' Dem

mördade var baron Casper Lodstein.

En silfverbeslagen knif är allt, hvad mördaren lem-

nat efter sig, och om ej offret haft ett knifsting' emellan
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axlarna, skulle man känt sig frestad tro, att han sjelf

beröfvat sig lifvet, så utan alla spår har hans baneman

försvunnit.

Ransakningen bedrefs med det nit och den skarp-

sinnighet, som utmärker Liedgren, men har det oaktadt

jicke ledt till den ringaste upplysning. Det enda, som man

[inhemtat, är, att vid Dagby gästgifvargård, der Lodstein

j

tagit hästar till Bro, hade eu gammal qvinna med en

[låda på ryggen kommit fram till vagnen och gjort ku-

sken några frågor om hvart hans herre skulle resa, och

om han ämnade dröja öfver natten i Bro. På dessa spörs-

mål hade kusken ej gifvit något svar; men då skjuts-

bonden spände för hästarne, förnyade hon sina frågor till

honom, och af denne fick hon då veta, att han skulle skjut-

sa till Bro, der den fine herrn bestält nattqvarter. Efter

att hafva erhållit dessa upplysningar, aflägsnade hon sig.

Något senare for baronen från Dagby, och så väl

kusken som bonden och betjenten påstodo, att då de åk-

te genom skogen, hade de sett samma qvinna sitta

bakom ett busksnår, samtalande med en karl, klädd så-

som herreman. Man har likväl icke sett skymten af

någon dylik figur, hvarken vid Bro eller på vägen dit.

Det enda ställe utom Dagby, der en qvinna, lik den of-

van beskrifna, varit synlig, är här på Brovik, hvarest

Berta och Gertrud träffat en vandrerska, som frågat

dem efter vägen till Kungsdal. Detta var samma afton

mordet begicks.

På Kungsdal lär qvinnan med lådan äfven visat

sig, men derefter spårlöst försvunnit. Något signalement

på karlen, som hon samtalade med, har man icke lyckats

ärhålla,. blott att han var klädd såsom herreman. På
Dagby, strax efter baronens afresa derifrån, hade en
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okänd mansperson kommit och begärt hästar, men då han

fick till svar, att det skulle dröja en halftimme, innai^

man kunde anskaffa några, aflägsnade han sig genast.

En sak till, som vid denna hemska tilldragelse gjort,

att man alldeles förirrat sig i gissningar, är, att man

på gölfvet bredvid den mördades säng fann en af blod

fläckad glacéhandske. Man trodde i början, att den till-

hört den aflidne; men dä man skulle undersöka, huru

4#^ vida den passade, befans den vara alldeles för liten. Den

blodfläckade handsken var starkt parfymerad och spred

omkring sig en doft af ^‘Mille fleurs‘^, en parfym, som

den mördade icke egde i sitt toilettschatull.

Denna handske har haft en hand, och denna hand

har gifvit dödsstöten, enligt hvad åtskilliga märken och

fläckar på handsken utvisar. Mördaren har alltså icke

tillhört antalet af de vanliga missdådarne.

Hvilken förfärlig misstanke, som uppstått i mitt i

hufvud, vill jag icke omtala, och likväl återkommer den

oupphörligt, ehuru orimlig den förefaller. Om mördaren

verkligen vore den, jag inbillar mig, skulle han ovilkor-

ligen blifvit bemärkt någonstädes. Det är således endast

ett hjernspöke af mig, och det oaktadt kan jag icke kom-
'

ma ifrån det.

Efter ett af förhören yttrade Liedgren till mig och I

min kamrat:

— Hafva herrarne någon reda på de Lodsteinska
,

slägtförhållandena? Jag vill minnas, att den mördade ba-

1

ronen ärfde fideikommisset efter grefve Danker, såsom be-

slägtad med grefven på mödernet.

— Ja, det gjorde han, svarade Wicker.
'

— Godt. Hans farbror, baron Fabian, är ju äfvem
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stein, som ärfver den mördade?

— Ja, han är verkligen Casper Lodsteins närmaste

slägting, sade Wicker och betraktade Liedgren.

I deras blickar låg något, som utvisade, att äfven

de närde några rätt orimliga misstankar.

Första tinget slutade likväl utan att leda till något

resultat.

Liedgren företog kort derpå en resa till hufvud-

! staden.

j

Aftonen efter den dagen, då Liedgren reste till

i
Stockholm, inträdde jag i salongen.

Berta var helt allena der. Jag hörde Gertruds röst

från musikrummet. Hon sjöng, jag vet ej hvilken sång,

så bragt ur min vanliga fattning blef jag af att befinna

mig på tu man hand med Berta. Hon besvarade min nå-

jgot tafatta helsning med ett vänligare leende, än hon bru-

jkade skänka mig.

— Det var bra, att notarien kom, sade hon; — jag

isatt just och tänkte på något, hvarom jag önskade tala

'med notarien.

Här blefvo vi likväl afbrutna af Wicker och Ger-

itrud, som inträdde.

j

Aftonen tillbragtes ganska angenämt. Berta var

mindre stel, Gertrud mindre sjelfavåldig och Wicker min-

läre skarp än vanligt.

j

Den följande förmiddagen vid frukosten saknades Gcr-

^

brud. Hon hade rest till prestgården och skulle stanna

ier hela dagen. Vi andra voro bjudna dit på eftermid-

iiagen. Efter frukosten lemnade Wicker genast inatsa-

;len. Berta och jag blefvo lemnade allena. Jag bjöd hen-
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ne in i salongen, men var dervid så upprörd, att jag omöj-

ligt kunde få ett ord öfver mina läppar.

Berta satte sig vid ett af fönstren och pekade på

stolen midt emot sig.

— Som jag i går blef afbruten, då jag ämnade säga

notarien något, som legat mig på bjertat, torde ni ursäk-

ta, om jag nu ber er åhöra mig. Jag nödgas äfven

bedja er lyssna på mig med tålamod och noga öfvertän-

ka, hvad jag kommer att yttra.

— Det lofvar jag.

Berta blickade ut genom fönstret derpå sade hon

helt tvärt:

— Ar ej Gertrud Liedgren en ovanligt älskvärd

flicka?

Gertruds namn i Bertas mun lät vidrigt för mina

öron. Jag hade väntat mig att få höra något helt an- .

nat, och intrycket blef derför i högsta grad obehagligt.

— Jag tror verkligen fröken Liedgren är, hvad fru

Lagerskog påstår henne vara, svarade jag.

-* Tror? Har ni ej någon egen öfvertygelse härom?

— Nej, jag har sannerligen icke så mycket syssel-

satt mina tankar med fröken Gertrud, att jag i detta

fall förvärfvat mig någon öfvertygelse.

— Ej sysselsatt ef med henne, ni, som allt sedan er

hitkomst ständigt varit till sammans med Gertrud?

— Det är sant; men icke bevisar det, att mina tan-

kar varit upptagna af henne. Jag finner fröken Lied-

grens sällskap behagligt, och hvad som behagar oss, det

undvika vi icke . . . men det var väl icke härom, som fru

Lagerskog ville tala med mig? tilläde jag.

— Jo, just om Gertrud, tänker jag tala. , Hela ert

uppförande, er artighet och, tillåt mig säga, er enträgen-

å
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het, allt har irigifvit mig den tanken, att ni älskade hen-

ne, att . . .

— Har Berta Lagerskog kunnat tro något dylikt!

utropade jag.

— Och hvarför icke? Hade det varit bättre, att jag

ansett er så lättsinnig, att ni, endast för att förströ er,

egnade en ung, älsklig flicka all den fina uppmärksam-

het, man vanligen endast visar den qvinna, man skän-

ker sin hyllning? Nej, herr notarie, jag vill icke tänka

så illa om er,* som att ni helt obetänksamt lekt med Ger-

truds känslor.

— Men fru Lagerskog vet mer än väl, vid hvem

mitt hjerta är fäst. Ni kan icke vara i okunnighet derom,

Hvarför då påstå, att jag skall förena mig med fröken

Liedgren? Vill ni veta, hvarför jag sysselsatt mig med

henne? Se här skälet: hon talade om er.

— Således var det för att förskaffa er sjelf ett nö-

je, som ni gaf er sken af att vara intresserad af Ger-

trud?

— Det medger jag; men hvad ondt har jag dermed

gjort? Fröken Liedgrens hjerta är fäst vid grefve Strål-

krans.

— Tror ni det?

Bertas ögon hvilade på mig, och jag erfor vid den-

na fråga ett plågsamt intryck. För mitt minne framstod

en och annan blick ur Gertruds ögon; med få ord, åtskil-

ligt, som jag förbisett, men som nu med ens upplyste

mig om, att jag möjligen misstagit mig, då jag trodde

henne hysa några varmare känslor för grefven.

Efter ett helt kort uppehåll återtog Berta:

— Jag läser i ert ansigte, att ni icke sjelf tror,

hvad ni nyss sade, och jag inser, att ni nu åter igen gjort

Positivspelarcnf Son, 11
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er skyldig till ett handlingssätt, hvarigenona en qvinna

blir lidande.

— Jag förstår er icke, stammade jag.

— Icke! Ni vill då, att jag skall tala tydligare?

Må ske: ni har lyckats göra er älskad af Gertrud, lyc-

kats ingifva henne den tanken, att ni älskar henne. Hon
har låtit narra ifrån sig sitt hjerta, under det ni endast

roade er med henne. Säg mig, herr notarie, är ni nöjd

med ert uppförande?

Bertas ord gjorde mig ondt. Hon, som viste, huru

högt jag älskade henne, borde ha behandlat mig skonsam-

mare, tyckte jag.

— Om det är så, som fru Lagerskog säger, svarade

jag, — kan jag endast djupt beklaga, att fröken Liedgren

så missförstått mitt uppförande, och . . .

— Dermed anser ni er ha gjort nog, inföll Berta.

— Åtminstone allt, hvad jag förmår. Jag kan ej

älska Gertrud, emedan jag af hela min själ älskar er.

Det enda, som återstår, är att draga mig tillbaka.

— Icke så, herr notarie. Låt oss ett ögonblick skär-

skåda saken. Antag, att jag vore död, skulle ni då ic-

ke kunna älska Gertrud?

— Möjligt, men nu lefver ni.

— Visserligen; men jag är död för er, ty min kär-

lek kan ni aldrig vinna, emedan den tillhör en annan. Ni

kan för mig icke blifva annat, än hvad ni är: en ung

man, som jag skänkt min välvilja.

— Jag önskar och hoppas ej något vidare; men jag

vill såsom fri ega rätt att i mitt hjerta tillbedja er.

— Och lemna Gertrud åt sitt öde?

— Hvad vill ni att jag skall göra?
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— På henne öfverflytta den tillgifvenhet, ni tror er

hysa för mig, och med henne finna all den lycka, ni miöj-

ligen drömt er vid min sida. Gift med Gertrud skall

ni glömma Berta. Blif Gertruds man, och jag skall hög-

akta er; i annat fall skall jag förakta er för det onda,

ert lättsinne åstadkommit.

Berta steg upp, bifogande, i det hon helt lätt lade

sin hand på min skuldra:

— Denna gång kan ni försona hvacl ni brutit . . .

låt se, att ni äfven gör det och icke ännu en gång lem-

nar en qvinna såsom offer för edra nycker.

I nästa ögonblick var hon borta.

Jag kände mig liksom bedöfvad af ett häftigt slag.

När jag hem tat mig, rusade jag ur rummet och upp på

min kammare. Jag hade mycket att skrifva och fördju-

pade mig genast i arbete. Under det jag skref, blef mitt

inre lugnare. Jag öfvertänkte min ställning. Berta var

förlorad för mig, hennes kärlek kunde jag ej vinna; hon

hade öppet erkänt, att den tillhörde en annan. Hennes

aktning förmådde jag förvärfva mig; det var ändå något.

Från dessa betraktelser öfvergick jag till ett kallt

beräknande af fördelarne af en förening med Gertrud.

Hon var en älskvärd flicka, som egde en ansenlig förmö-

genhet och en far med stort anseende och inflytande.

Partiet med henne lofvade många fördelar. Förståndet

röstade för det samma, och harmen öfver att Berta gif-

vit bort sitt hjerta underhjelpte förståndet.

Emot aftonen begaf jag mig till prostgården. Vid

återfärden hem körde jag för Gertrud. Då vi kom-

mo fram till Brovik, hade hon gifvit mig löftet om sin

hand.

Tvenne veckor derefter var häradshöfdingen åter-
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kommen från sin stockholrasresa, och då firades hans

dotters och min förlofning.

• Jag är således förlofvad karl.

Den framtid, som ligger öppen för mig, har ej nå-

got pikant och alldeles ingenting af detta tjusande nå-

got, som kärleken förmår förläna deråt; den förefaller

mig som en lång promenad på en slät väg. Solen belyser

den, men dess strålar skola aldrig bränna: vi komma

att vandra den, utan att störas vare sig af värme eller

köld.

En stilla lycka utan kärlek! Nå ja, hvarför icke?

Blir sällheten ej så stor, så får jag trösta mig med, att

qvalen icke blifva så mänga.

Farväl, min bror! Jag saknar lust att skrifva län-

gre. Låt snart liöra af dig. Helsa Hanna från eder tro-

faste broder

Conny.

ATTONDE KAPITLET.

Julen var förbi.

På Brovik hade man roat sig af hjertans grund.

Man hade fått en ny granne, hvilken tycktes vilja be-

strida vår rike domare rätten att spela rolen af den för-

nämste, något hvarifrån han likväl icke ville afstå. Följ-

den blef, att den ena festen aflöste den andra på härads-

höfdingeus ståtliga egendom.

Den nye grannen var baron Fabian Lodstein. Han

hade kort efter sin brorsons död tillträdt herresätet Wrån-

ga, hvilket låg en mil från Brovik och hade tillhört
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en med Lodsteinska familjen beslägtad person, bvilken

aflidit några dagar före mordet på Casper, som hade

varit närmaste arfvingen.

Baron Lodstein hade genast efter sin flyttning till

orten gjort besök hos häradshöfdingen för att, såsom han

sade, af denne få reda på de närmare detaljerna vid bror-

sonens mord. Baron Fabian hade varit utrikes, då den

ohyggliga händelsen inträffade, som gjorde honom och hans

son till Caspers arfvingar.

Lodstein hade härigenom blifvit en mäkta rik man

och visste äfven att såsom sådan uppträda. Ehuru han

' ej gaf några större fester under den första vintern, då

sorgen efter brorsonen ännu var så ny, såg han likväl

på Wrånga gerna främmande, och då gick det ståt-

ligt till.

Häradshöfding Liedgren, som i allmänhet icke vi-

sade något slags förkärlek för umgänget med adelsmän,

hade likväl varit särdeles artig emot baronen och gjort

ganska täta besök hos denne.

Orsaken till detta intresse var ganska svår att ut-

grunda, emedan baronen i det hela taget var en ganska

inskränkt person och derjemte mycket högmodig. Såsom

alla medelmåttiga hjernor yfdes han öfver sitt namn och

sin rang, hvilket han dock i sitt uppförande mot Liedgren

noga aktade sig att visa. Han var mån om att hafva

häradshöfdingen till vän.

Af alla de inbjudningar, som kommo från Wrånga
till Brovik, hade Conny Wenner icke antagit en enda.

Denna halsstarrighet från Connys sida hade Liedgren

låtit passera oau märkt. Följden häraf bief, att Gertrud

icke ville besöka den friherrliga familjen, då hennes fäst-

man icke gjorde det, och Berta uteblef äfven derifrån.
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Damerna på Brovik hade således icke varit på Wrånga,

oaktadt de täta bjudniiigarna.

Det var den tjuguåttoiide Februari. På Brovik eg-

de alltid den dagen en större bjudning rum. Alla gran-

nar från nära och fjerran inviterades, och de praktfulla

rummen vimlade af folk. De, som bodde längre bort,

hade kommit till middagen och skulle gästa på Brovik

öfver natten; de närmare grannarne anlände först till

balen.

Bland middagsgästerna var baron Imdstein med fa-

milj, emedan friherrinnan, som hade mycket klen helsa,

behöfde hvila efter den korta resan för att kunna stå ut

med strapatserna under balen.

Ortens kronofogde och länsman voro äfven bjudna

till middagen.

Denna var utsökt, vin flödade och sinnesstämningen

blef särdeles upprymd. Alla voro muntra och glada, en-

dast baron Lodsteins utseende förblef kallt och högdra-

get. Han åt litet, drack ännu mindre och konverserade

helt ceremoniöst med Berta.

Måltiden var förbi. Damerna hade dragit sig till-

baka till sina rum för att hvila eller göra toilett till

balen. Herrarne voro samlade i häradshöfdingens rum

för att njuta af behaget att röka. Liedgren och Lod-

stein sutto i en liten soffa, som stod emellan fönstriÄ,

och pratade om årsväxt och landtbruk.

I en af fönsterfördjupningarna satt Conn3^

Länsmannen, herr Willberg, kom rakt fram till ho-

nom och slog sig ned på stolen midt emot, sägande

:

— De senaste tingen hafva^ varit särdeles tråkiga,

emedan man ej kommit till något resultat vid ransak-

ningarna. Hvad säger notarien om Pehr Mattssons mål?



247

Jag för min del är fullt och fast öfvertygad om, att han

mördat hustrun, och likväl skall man få se, att han går'

fri i brist af bevis.

Willberg, en ovanligt bildad och hygglig länsman,

råkade i en liflig diskurs med Conny rörande det Matts-

sonska målet, och sedan de å ömse sidor uttalat sina

tankar deröfver, yttrade Willberg:

— Det går ändå an, när man under en rättegång

1 har någon eller något att fästa misstanken vid, men

det är mer än harmligt, då ett brott, sådant som det

Lodsteinska, föröfvas, och man icke har den ringaste

! ledning ens för gissningen. Jag tillstår uppriktigt, att

}

jag gerna gåfve ett halft års lön, om jag derigenom

i kunde komma gerningsmannen på spåren.

— Och jag kan försäkra, att ni aldrig skall lyc-

kas uppspåra honom, inföll Conny. — Casper Lodsteins

mördare hör icke till det vanliga slaget af brottslingar,

var öfvertygad derom. En bof, som begagnar glacéhand-

j

skar, då han mördar, är ej lätt att få reda på, emedan

1 misstanken icke vågar stiga så högt som ända upp till

honom.

— Herr notarien har rätt, sade Willberg; —• men'

likväl torde det icke blifva omöjligt. Då man som jag be-

I stämt sig för att vara spårhund, måste mao ega en ihär-

dighet utan alla gränser, och jag kan försäkra, att jag

kommer att anse såsom en hederssak att leta reda på

, den hemlighetsfulle mördaren.

— Men ni skall ej lyckas nå honom, svarade Conny.

— Det gifs ej någon plats i samhället så upphöjd,

I att icke rättvisan kan träffa den brottslige. Förmår
man icke genast störta sig öfver den skyldige, smyger

man sig in på lifvet på honom, då han minst anar det,



248

— I så fall är det lyckligt, att jag icke har er be-

fattning, inföll Conny; — ty jag fruktar storligen, att

jag kastade mig öfver brottslingen och visade honom den

funna handsken, utropande: ^^Kan du neka, att denna

handske är din, att din hand var beklädd med den, när du

gaf dödsstöten

Willberg kastade en forskande blick på Conny och

sade med eftertryck:

— För att kunna handla så, bör man åtminstone miss-

tänka någon viss person såsom egare af den parfymerade

handsken.

— Och detta gör herr Willberg icke?

Conny och Willberg sågo på hvar andra. Den slu-

ge länsmannens ögon hade ett egendomligt uttryck.

— Ännu en anledning att skatta mig lycklig öfver

att icke vara länsman, sade Conny.

— Ni bar således en bestämd misstanke?

— Ja; men den behåller jag tills vidare för mig

sjelf.

I det samma reste sig baron Lodstein från soffan,

der han suttit och pratat med Liedgren. Gardinen ha-

de skymt bort honom för Connys och AVillbergs ögon»

men derför icke hindrat deras ord att tränga fram till

baronens och häradshöfdingens öron.

Den senare hade likväl ej låtit märka, att han hör-

de, hvad som sades, utan fortsatte att redogöra för för-

delen af den eller den behandlingen af jorden.

— Det tycktes, som om baron Lodstein hade varit

oss helt nära, under det vi talade ora hans brorson, sa-

de Conny, då baronen gick förbi fönstret.

— Han satt i soffan här bredvid, svarade Willberg.

— Viste ni det?
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J3>

.

— Och ändå förde ni talet på brorsonen?

— Andä! upprepade Willberg skrattande; — säg sna-

rare, just derföre.

Några timmar derefter var balen i full gång. Mau
hade slutat en galopp, då baron Lodstein närmade sig

Conny, der denne stod lutad emot sin fästmös stol, sam-

talande med henne.

Baronen yttrade några beklagande fraser deröfver^

att Conny aldrig åtföljde häradshöfdingen till Wrånga.

Det var första gången, som Lodstein tilltalade vår un-

ge notarie. Sedan baronen talat om orten, dess natur-

skönhet och grannarne, yttrade han helt tvärt:

— Notariens namn är ju Wenner?

Lodstein borrade ögonen i Conny, som bugade sig

jakande»

— Då jag flyttade till Lund, återtog baronen, —
fans der en professor med det namnet

;
är han slägt med

notarien?

— Jag har den lyckan att kalla honom far, sva-

rade Conny kallt och vände sig derefter till sin fästmö.

Baronen aflägsnade sig, mumlande:

— Wenner var, så vidt jag kan erinra mig, barn-

lös. Ar den jnnkern en bastard, eller . . .

Här afbröts hans tankegång af Liedgren, som kom

för att anmoda honom att spela ett parti.

Lodstein antog tillbudet och yttrade, under det de

begåfvo sig till spelrummet:

Himi nära slägt är häradshöfdingens blifvande

måg med professor Wenner?
— Han är professorns son, blef svaret.

— Ja så, sade Lodstein utan att bifoga något mera.
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En stund senare satt han vid spelbordet. Ehuru

eljest en utmärkt skicklig spelare, spelade baronen den

aftonen illa. Han var tankspridd och begick det ena

felet efter det andra samt hade i följd deraf en bestämd

otur.

Men vi lemna den förnäme herrn för att taga Ijtet

reda på, hvad som eljest föreföll.

En fransäs dansades.

Conny hade dragit sig tillbaka i eii af fönsterför-

djupningarna, hvarifråu han helt obemärkt kunde hafva

en öfversigt af danssalen. Hans ögon följde likväl icke

Gertimd, som nu dansade med notarien AVicke-r, utan vo-

ro fästa på Berta, som han tycktes* sluka med sina blic-

kar.

Efter dansens slut skyndade Gertrud till sin fästman.

— Hvarföre, käre, älskade Conny, dansade du icke

fransäsen? frågade hon och lade sin hand på hans skuldra*

— Derför, att det icke roade mig, svarade han tvärt.

— Du brukar ju eljest tycka om att dansa?

— Möjligt, men i afton gör jag det icke.

— Ar du sjuk, eller är du kanske missnöjd med

mig? frågade Gertrud, i det hon böjde sig framåt för

att få se en skymt af hans ansigte.

— Jag är ej någotdera och jag begriper icke, hvar-,

för du gör väsen af, om jag dansar eller icke dansar,;

Du var ju i alla fall uppbjuden, oeh det endast tröttar

mig, alt du ständigt frågar, hvarför jag icke gör det

eller det. Jag t3^cker icke om, att man spionerar på mig.

Conny svängde sig om och gick ifrån sin fästmö.

Den unga flickan hade visserligen, allt sedan hon

blef förlofvad, funnit fästmannen helt olika mot hvad hon

tänkt sig att en fästman borde vara; men då Conny hit-
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tills alltid varit artig, uppmärksam och vänlig, hade

Gertrud tänkt, att hans något kyliga sätt tillhörde

hans karakter. Hon hade alldeles icke fallit på den tan--

ken, att det kunde komma af brist på kärlek, i syn-

;

nerhet som han aldrig visat henne någon skymt af då-

ligt lynne. Detta utbrott af ovänlighet gjorde derför

ett pinsamt intryck.

Gertrud, detta lyckans skötebarn, som aldrig vetat

hvad sorg, motgång eller lidande velat säga, erfor en så

bitter smärta, att hon nära nog utbrustit i tårar.

I

Hon lutade pannan emot den kalla rutan, knäppte

i samman händerna och hviskade :

I

— Om ... om han icke hölle af mig lika mycket

i som jag honom! O, min Gud, om . . . han icke älskade

mig! .

I

— Fröken Liedgren, vågar jag påminna om löftet

^ af denna vals? yttrade en röst bakom henne.

' Det var en ung löjtnant, Gertrud vände sig lång-

samt till honom för att besvara frågan.

Under det löjtnanten, förde Gertrud i valsens livirf-

vel, intog grefve Strålkrans platsen bredvid Berta på

^

den lilla soffa, der hon satt. Grefven yttrade:

— Om jag icke missminner mig, så är det tre eller

fyra månader sedan jag lemnade orten efter att hafva

blifvit upplyst om, att jag ej hade något att hoppas med
afseende på fröken Gertrud, och jag finner nu, att ni ha-

i;
de rätt.

f

— Och således äfven, att jag icke kunde handla an-

II

norlunda, än jag gjorde, inföll Berta.

j

— Med afseende på mig, ja; men med afseende på

Ij

fröken Liedgren och Wenner torde ni tillåta mig förkla-

II
ra, att jag anser er icke hafva haft lika rätt.

;i
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— Hvad menar grefven? Skulle jag emot dem hafva

något att förebrå mig?

— Icke att förebrå, men väl att rätta.

— I hvilket fall?

— Ni bör icke stanna qvar här.

Berta såg på den talande. Hans ögon hvilade med

ett ömt uttryck på henne, och tonen var vännens, då

han, sänkande rösten, fortfor:

— Om jag icke vore förvissad om, att ni fullkomligt

riktigt skulle uppfatta mina ord, vågade jag icke uttala

dem; men jag vet, att ni icke skall missförstå dem, ehu-

ru de komma att innebära ett klander.

— Herr grefve, jag trodde mig icke ha förtjent ett

sådant af er, inföll Berta.

— Säg snarare, att om ni förtjent det af någon, så

vore det just af mig. Dock, det är icke om er eller mig,

som vi denna gång skola tala, utan om de nyförlofvade.

Gertrud älskar sin fästman . . . för att öfvertygas derom

behöfver man blott se dem till sammans . . . men lika visst

är, att han icke älskar henne. Jag har endast några

timmar varit här, och jag har likväl redan upptäckt de-

ras olika ställning till hvar andra. Men icke nog härmed:

Wenner har genom ingifvelse, öfvertalning eller beräk-

ning . . . hvad vet jag? . . , förlofvat sig med Gertrud

utan att hjertat tagit någon del deri. Det är likväl en

brist, som med tiden skulle kunna fyllas, i fall han icke

till galenskap älskade en annan. Jag fruktar storligen,

att denna andra åvägabragt hela förlofningen. Hon har

niå hända der vid lag offrat sitt eget hjerta, i tanke att

bereda Gertruds lycka; men hon har i sådant fall bringat

sin vän endast ett halft olfer, då hon qvarstanuar i när-

heten af den man, som tillber henne. Hon har genom
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sin närvaro gjort det omöjligt för honom att på sin fäst-

mö öfverflytta den ömhet, hon eger. En qvinna, som eger

mod att afstå från en man, hvilken är henne kär, bör

äfven ega mod att afsäga sig hans kärlek, och detta har

ni icke haft. Beviset på sanningen af mina ord har ni

framför er. Se upp, och ni kan få den farliga njutnin-

gen att i Gertruds fästmans ögon läsa, att han i detta

ögonblick förtäres af svartsjuka på mig. Det tyckes, som

om ni icke förstod konsten att göra uppoffringar.

Grefven tystnade. Bertas ansigte hade blifvit stelt.

Vid hans sista ord lyfte hon de sänkta ögonlocken och

blickade upp. Midt för henne, stödd mot den ena dörrposten,

stod Conny. Hon behöfde blott kasta en flygtig blick

på honom för att förvissa sig, att Strålkrans talat san-

ning. Berta flyttade ögonen från Conny på grefven, sä-

gande i fullkomligt lugn ton:

— Jag tackar er, herr grefve. Jag skall minnas edra

ord och af dem lära att handla så, som jag bör.

Berta reste sig och gick ifrån Strålkrans, som satt

qvar och såg efter henne.

— Älskar, eller älskar hon icke den der pojken? mum-
lade han. — Svaret på denna fråga kommer hennes hand-

lingssätt att innebära.

lOMDE KAPITLET.

På förmiddagen, två dagar efter balen, inträdde hä-

radshöfdingen i Bertas lilla förmak, der hon befann sig

allena.

— Du har önskat tala vid mig, sade Liedgren och
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satte sig vid hennes sida. — År det något, Berta vill

bedja om, så anser jag mig lycklig, i fall jag kan upp-

fylla hennes bön.

— Det var just på denna farbrors godhet, jag för-

litade mig, sade Berta. — Jag har verkligen något att

bedja om.

— I så fall är det första gången, detta händer, och

du behöfver icke befara ett afslag, försäkrade Liedgren

förbindligt. — Jag brinner af otålighet att få höra, hvar-

om frågan är.

— Om något mycket obetydligt. Jag önskade, att

farbror ville lösa mig från ett löfte, som jag gifvit.

— Ett löfte? Jag kan ej gissa h vilket.

— Det, att jag skulle qvarstanna här tills Gertrud

blef gift.

Häradshöfdingen ryckte häftigt till och såg på Ber-

ta, som fortfor:

— Denna min önskan blir för farbror så mycket lät-

tare att uppfylla, som farbrors syster väntas hit från

Strängnäs. Ilon skall ersätta min plats, under det jag är

borta, och Gertrud blir således icke utan ett qvinligt säll-

|
skap. Tant Liedgren väntas ju hit redan i nästa vecka,

och då ämnade jag företaga en resa.

— Hvart? frågade Liedgren kort.

— Till prosten Wenners först och och sedan till en

slägting i Skåne.

— Af hvilken anledning vill du nu göra dessa re-
|

sor? sade Häradshöfdingen och såg forskande på henne,
j

— Anledningen, bäste farbror, ber jag att tills vi- 4

dare få förtiga. Nog af, jag måste resa.
j

— Vill du, att jag skall säga dig den? frågade han, i

'4
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•— Gerna; men jag fruktar, att farbror kommer att

misstaga sig.

— Orsaken är, att du önskar bespara dig plågan af

att längre vistas under samma tak som Wenners fästmö.

Du skulle icke i längden kunna förblifva dens vän, som

står emellan dig och honom.

Häradshöfdingen talade med en ton, liksom hade han

l förhört en brottsling.

;

— Bäste farbror, jag förutsade ju, att farbror skulle

i

misstaga sig om mina bevekelsegrunder, och jag bönfal-

!
ler, låt mig resa utan att farbror genom några falska

|,

gissningar låter mig erfara, att farbror icke om mig har

I

den goda tanke, jag anser mig förtjena. Det skulle djupt

I

smärta mig, om den rubbades utan alla anledningar.

Häradshöfdingens ansigte ljusnade. Han slöt den •

I

ena af Bertas händer i sina.

— Tack för de orden, sade han, — jag skall min-

nas dera
;
men om de ej varit uttalade utan all bel3^del-

I se, så h^r jag Berta: res icke, utan stanna.

— Jag skall komma åter, men nu måste jag bort.

I Farbror har lofvat uppfylla min bön, låt mig derför icke

I

längre bedja.

Häradshöfdingen öppnade munnen för att säga nå-

got; men dörren gick upp, och Gertrud kom in för att

I underrätta fadern, att länsmannen önskade tala vid ho-

nom.

Med en min, som röjde, huru föga angenämt detta

besök var, aflägsnade sig Liedgren.

Gertrud intog den plats, fadern lemnat, och utropa-

de, när de blefvo allena

:

— Berta, jag vet icke, bur det är med mig, men

allt sedan balen förefaller det, som om mitt glada lynne
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ville taga till flykten. Jag vill qvarhålla det, men jag

känner, att det halkar mig ur händerna, och jag liksom

förföljes af ledsamma tankar.

Hon lutade pannan i båda händerna och fortfor:

— Dagen före balen var jag så lycklig, att jag

tyckte, att jorden icke bar någon lyckligare, och nu rä-

des jag för att granska det, som då utgjorde min lycka.

— Hvad är orsaken till denna förändring? frågade

Berta. — Något måste ha framkallat den oro, som nu i

tvenne dagar plågat dig, utan att du för mig gifvit den

något namn. Hvilken tanke är det, som sysselsätter dig?

— Det vågar jag ej hviska till mig sjelf, svarade

Gertrud, — än mindre uttala den för någon, och det är

ej heller värdt att tala derom. I detta enda fall kan

jag ej vara uppriktig emot dig, och för att säga sannin-

gen, tror jag, att det onda egentligen ligger i min in-

billning.

Nu lyfte hon upp ansigtet, såg på Berta och små-

log, i det hon tilläde:

— Jag tror, att man i allmänhet är något enfaldig,

då man är kär; men hvem kan hjelpa det? Säg mig,

Berta, har du någonsin varit kär?

Berta rodnade.

— Hvem har ej någon gång i sitt lif erfarit, hvad

kärlek är? Afven jag har känt, huru en qvinna kan

älska.

— Då skall du förstå mig, om jag säger, huru jag

älskar. Det är alldeles icke såsom i romaner, der msAi

lider och strider, glöder och brinner; utan det är, som

om min kärlek vore solen i mitt lif: allting framstår i

en skönare dager, så länge solen lyser; men tag bort
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solen, och allt skall blifva mörker och tomhet. Jag

har aldrig känt sorgen, aldrig vetat af en ouppfyld ön-

skan, aldrig lärt mig tårarnes bitterhet. Min lefnad har

bestått endast af glädje och frid. Jag kan således icke

fatta smärtan, icke förstå sorgen, och skulle, om den

träffade mig, helt viljelöst duka under för den. Nu är

min sällhet och mitt lif Connys ömhet. Tag bort den,

och jag dör.

Gertrud lutade åter pannan i händerna.

— Så har jag icke tänkt mig ditt lynne, sådant är

det icke heller, sade Berta allvarligt. — Jag är förvis-

sad, att ora den Högste sände dig någon svår pröfning,

skulle du bära den med mera själsstyrka än de flesta.

Du har varit mycket lycklig, Gertrud; men just derför

bör du böja dig under olyckan, i fall den uppsöker dig.

— Och huru skulle jag kunna det, jag, som är ett

bortskäradt barn och aldrig varit van vid annat än med-

gång? Nej, Berta, jag skalle dö, i fall ...

Hon hejdade sig.

— Hvad? frågade Berta.

— I fall jag blefve riktigt olycklig.

— Men, Gertrud, då man står i begrepp att förena

sitt öde med en annans, är det icke sin egen lycka, som

man får tänka på, utan dens, hvars maka man skall blif-

va, och dessutom min vän, måste man då så allvarligt

Isätta sig in i alla möjliga förhållanden, att man är be-

redd äfven på en mindre lycklig lott.

.
— Det kan jag icke, försäkrade Gertrud.

:
— Akta dig, min älskling, att så tala. Gud

|kan komma ^t visa dig, att du är tvungen att icke

jblott lefva, utan äfven med sinnesstyrka bära motgån-
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gen. Den är en dålig kristen, som ej kan möta lidandet

och ödmjuka sig inför smärtan. Tro mig, när sorgens

dagar inträffa, skall du nog blifva stående upprätt. Jag

käaner dig bättre, än du känner dig sjelf.

Berta klappade Gertrud och drog henne till sig, un-

der det hon fortfor att tala vänligt och allvarligt. Ger-

trud åhörde henne tigande. Slutligen meddelade Berta

henne sitt beslut att resa bort på en tid. Vid under-

rättelsen härom började Gertrud storgråta, alldeles som

ett öfvergifvet barn. Hon påstod, att Bertas aflägsnan-

de skulle blifva inledningen till något rätt ledsamt, och

hon anklagade Berta för brist på tillgifvenhet, då hon

kunde öfvergifva henne. Berta hade flere timmars arbete,

innan hon kunde lugna henne.

Gertrud hade sedan baldagen varit sig olik. Hen-

nes eljest jemna lynne hade blifvit häftigt och ömtåligt.

Bertas tillämnade resa gaf anledning till ett utbrott.

Vid middagstiden var Gertrud gråtögd, häradsliöf-

dingen tyst, Conny sade då och då ett och annat ord,

och AVicker lät maten tysta munnen.

När middagen var förbi, gick Gertrud fram till fäst-

mannen, sägande

:

— Nå, Conny, skall du icke fråga, hvarför jag

gråtit?

— Min söta Gertrud, jag har verkligen icke vetat,

att du fält några tårar, svarade Conny.

— Det vill säga, att du ej sett på mig under hela

middagen.

Conny rynkade otåligt ögonbrynen.

— Se så, nu blir du ond igen, inföll Gertrud half-

gråtande, — och ändå borde du vara mycket, mycket
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vänlig emot mig; men sedan en tid är du så häftig, så

föga hjertlig, att . .

.

— Du förifrar dig, inföll Conny lugnt. — Sätt dig,

Gertrud, och lyssna till ett par ord, som möjligen skola

bevisa dig, att det fel, du beskyller mig för, utgår

från dig sjelf.

Han talade mildt, men ogillande om hennes uppfö-

j

rande under de senaste dagarne. Hon hade ju redan pä

I

balen anfallit honom, för att han icke dansade, och se-

I

dan hade hon fortfarit med samma uppförande, oaktadt

' Conny gjort allt för att undvika att gifva henne an -

I

ledning till missnöje. Detta ständiga pjunk smärtade ho-

I

nom, då han ingenting hellte åstundade, än att uppfylla

hennes önskningar.

Conny talade så vackert, att då han framstälde de

i senare dagarnes små appträden, kunde man lätt komma
' på den tanken, att han under dem ådagalagt det mest

exemplariska uppförande, och att felet från början till

I

slut ensamt varit Gertruds. Denna öfvertygelse lycka-

des han också verkligen bibringa fästmön, och ehuru det

föreföll henne, som om hennes retliga lynne häiflutit från

hans häftighet, slutade Gertrud med att anse sig vara

skyldig till en ganska stor förseelse, då hon frågat sin

: fästman, hvarför han icke dansade. Huru kunde det va-

ra annorlunda, när han sade, att det icke var rätt

!
gjordt?

Gertruds kärlek var vid närvarande period en så

I

oinskränkt dyrkan, att hon ansåg Conny icke ega något

i. enda fel. Allt hvad han sade, var lika med evangelium.

Att tvifla på hans ord, eller sätta sig emot hans önsk-

I

ningar, hade varit det samma för Gertrud som att begå

! ett brott.



260

— Ack, Conny, jag medgifver gerna, att jag varit

mycket elak, sade Gertrud, sedan fästmannen med en

kyss tillför-säkrat henne sin förlåtelse, — men att jag

varit det i dag, skall säkert förefalla dig mindre under*

ligt, då du får veta, att Berta ämnar resa bort.

Conny släppte sin fästmös hand och utropade

:

— Skall Berta resa!

— Ser du, Conny, när till och med du kan blifva

så bestört vid underrättelsen härom, hvad tror du, att

jag erfar?

— Wenner, häradshöfdingen vill tala vid dig, ropa-

de Wicker.

Conny efterkom genast tillsägelsen.

En timme derefter såg man häradshöfdingen och

Conny fara bort. Wicker blef hemma och sökte efter

bästa förmåga förströ damerna.

Dagen derpå ankom fröken Augusta Liedgren för

att helsa på sin bror och stanna på Brovik några

veckor.

Augusta Liedgren var ett äldre, vackert fruntim-

mer, något fet och ganska flegmatisk. Hon hörde till

dessa få lyckliga, som händelserna gå förbi utan att vid-

röra. Bik, väl uppfostrad och med ett stilla lynne,

hade hon älskat sin bror och sina föräldrar precis så

mycket, att det aldrig gjort henne någon oro. När de se-

nare dogö, sörjde hon dem ett år, men utan att magra. Hon

visade deras minne all möjlig aktning genom att sorg-

fälligt vårda deras graf. Hon tyckte för öfrigt om be-

qvämlighet, ett godt bord och ett gladt skämt; hon besvä-

rade sig aldrig med nästans angölägenheter, förtalade

aldrig och tyckte alldeles icke om något, som afvek från

ett fridfullt drömmande i en beqväm hvilstol. Hon lät
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hvar och eu sköta sig sjelf och förbehöll sig att slippa

taga notis om något annat, än sina njutningar och be-

qvämligheter.

Två dagar efter Augustas ankomst återkommo Lied-

gren och Conny. De gingo hvar och en till sina rum,

der de möttes af hvar sitt bref, som låg och väntade

på dem.

Det till häradshöfdingen var kort och lydde:

‘^Gode farbror! Förlåt, att jag leranar Brovik under

farbrors bortovaro; men jag kunde icke afvakta farbrors

återkomst, utan jag reste, så fort tant Augusta an-

lände. Tänk med vänskap på farbrors tacksamma och

tillgifna

Berta Lagerskog.^

Häradshöfdingen kramade samman brefvet och mum-

lade:

— Således borta, och det oaktadt jag hade beslu-

tat, att denna resa icke skulle blifva af!

T
lONDE KAPITLET.

Conny Wenner till Paul Fredriksson.

Broder

!

Våren nalkas, och då få vi återse hvar andra. Af
dina bref finner jag, att du redan en längfe tid flackat

omkring i Sverige och nu uppehåller dig i Göteborg.

Det skall kännas rätt tillfredsställande, att ännu en gång

få höra din kära röst. Dock, hvartill gagnar att orda
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om dylikt? Hvad du är för mig, det vet du, oeh försäk-

ringar män emellan äro öfverflödiga.

Du vill veta, om jag såsom fästman är lycklig, och

om jag fast beslutat att göra allt för hennes lycka, som

jag är fäst vid.

Lycklig, Paul, då man, som jag, ända till vanvett

älskar en annan qvinna och blott för att vinna hennes

bifall förlofvat sig! Nej, min bror, under sådana förhål-

landen kan ingen lycka uppblomstra. Tala icke till mig

om sällhet, det är som att tala med den blinde om da-'

gens ljus.

Då jag, utan andra skäl än beräkning å ena sidar

och å andra sidan begäret att göra, hvad hon ansåg rätt'

förlofvade mig, trodde jag, att lifvet vid Gertruds sid?:

skulle komma att erbjuda lugn och frid, och jag hoppa
,

des att en dag blifva nöjd med min lott. Jag tänkt(*

på, huru mycket slägtskapen med Liedgren skulle lättr

min befordran, och jag hoppades, att framgången på embets '

mannabanan skulle trösta mig för hjertats motgång. NI

ja, allt det der skall må hända en dag blifva verklig:

het; men ännu finnes icke någon utsigt för mig att erni

detta mål. Jag har icke kunnat qväfva min häftigj

känsla för Berta, utan den har, sedan jag och Gertruc

vexlade ringar, vunnit i styrka. Jag älskade Berta hö

gre än någonsin, just derför att jag dagligen uppställe

jemförelser emellan henne och Gertrud och dagligen må

ste säga till mig sjelf : Berta är förlorad för dig. Ann

mera, allt 'sedan jag blef förlofvad med dottern, ha

Liedgren helt oförstäldt skänkt Berta sin hyllning.

Mitt inre har härigenom blifvit tummelplatsen fö

namnlösa qval. Jag beherskas af en kärlek, som ja;

måste dölja, af en svartsjuka, som ingen får ana, oc
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jag nödgas det oaktadt vara angenäm och hjertlig mot

en fästmö, som jag icke älskar.

Allt detta skulle jag likväl, såsom en man med kraft

i vilja och orubblighet i föresatser, kunna gå i land

med, om min fästmö vore något annat än en vacker

flicka, som tror, att till hennes rol af förlofvad hör

att ständigt klibba vid fästmannen, sladdra om kär-

lek, så fort vi äro allena, samt oupphörligt fråga, om

jag älskar henne. Under de första veckorna smekte det

min egenkärlek, att se mig älskad och tillbedd. Jag

glömde dervid, att jag hade Gertruds lätthet att föräl-

ska sig att tacka för, att jag af Berta blifvit öfverta-

lad att fria. Jag fann en förströelse i att gifva akt

på, huru Gertrud i allt fogade sig efter mina önsknin-

gar och aldrig hade någon annan vilja än min.

Men snart förlorade detta sitt behag, det blef enfor-

migt. Hennes gränslösa ömhet, hennes begär att stän-

digt vara med mig, satte mitt blod i jäsning. Hon

tröttade ut mig med sitt tal om, huru lycklig hon var

och skulle blifva. Under det hon dagligen beskref sin

sällhet, utslod jag verkliga själsmarter, och en känsla

af leda fattade mig.

Om jag varit kär i Gertrud, skulle detta eviga or-

dande om hennes ömhet, dessa barnsliga känsloyttringar

ha tråkat ut mig. Huru mycket plågsammare blir ej

allt detta nu, då jag icke älskar henne I

Efter två månaders förlofning var jag till den grad

utledsen på Gertrud, att jag icke alltid kunde beherska

min otålighet, utan ibland tillät mig utbrott, som jag

sjelf ogillade, men hvilka likväl ingenting förbättrade

eller förändrad’e i vår ställning. Allt, bvad jag dermed

vann, var, att Gertrud riktigt gjorde till ett studium
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att undvika det, som hon trodde kunde misshaga mig.

Hon blef ännu ömmare och ännu mera eftergifven.

Sådana voro förhållandena, då här gafs en större

bal till firande af min fästmös födelsedag.

Innan jag talar om balen och hvad som då föreföll,

måste jag berätta dig något, nemligen att baron Fabian

Lodstein flyttat hit till orten. Han har öfvergifvit

Skåne och bor nu här på en egendom, som heter Wrånga.

Jag har, sedan jag blef man, varit besparad plågan

att sammanträffa med denna menniska^ som jag betrak-

tar såsom vår lefnads onda genius. Nu blef det emel-

lertid omöjligt att undvika denna beröring, men jag har

likväl icke kunnat förmås att antaga någon bjudning

till Wrånga. Jag kunde dock ej undgå att möta honom

hos min blifvaode svärfader.

Lodstein fäste ej någon vigt vid min person, annat

än såsom fästman i huset. Den anborne och högmodige

ädlingen visar deremot Liedgren en artighet, som står i

fullkomlig strid med hans sätt i allmänhet. Det synes,

att han är särdeles mån om att stå väl hos ortens an-

sedde domare. Han försummar aldrig att vid alla möj-

liga tillfällen vara uppmärksam emot honom, och sålun-

da har emellan Liedgren och Lodstein uppstått, om ej

ett förtroligt, så åtminstone ett ganska lifligt umgänge.

På den omnämda balen var äfven baronen med fa-

milj inbjuden. Ett samtal emellan mig och vår länsman,

h vilket jag befarar att baronen uppfångade, föranledde

honom att fästa uppmärksamhet vid min person, så att

han frågade, huru nära slägt jag var med professor

Wenner. Då han gjorde mig frågan, läste jag i hans

blick, att han hoppades få fatt i någon hemlighet, hvar-

igenom han möjligen skulle lyckas skada mig. Jagkän*
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(le, att cien riké ocli mäktige mannen beslutat att spela

schack med mig om det, som betraktas såsom min lycka.

Jag tror likväl, att jag icke den här gången skall låta

; baronen vinna spelet, utan att Conny Wenner skall

I

komma att hämnas det onda, baron Lodstein gjort brö-

derna Fredriksson.

Detta om min och baronens ställning.

Nu till balen.

Strålkrans har, efter en frånvaro af flere månader,

åter besökt Kungsdal, som stått under en grundlig re-

paration. Dagen före balen gjorde han en kort visit

hos Liedgren. Jag var ej hemma då och viste icke,

att han anländt till orten, förr än jag fick se honom upp-

träda på balen. Han var der uteslutande upptagen af

Berta. Min svartsjuka, hittills riktad på Liedgren, fick

ett nytt och farligare föremål, och jag har föga eller

intet annat minne af balen, än de ursinniga qval, jag

utstod, då Strålkrans ständigt var vid Bertas sida. Al-

drig hade hon synts mig skönare än denna afton, och

om min fästmö tillförene förefallit mig tråkig, så var

hon nu mera enfaldig än någonsin. Jag kunde icke

heller dölja den känsla af obehag, som jag erfor, då hon

plågade mig med sin efterhängsenhet. Obegripligt, att

den qvinliga instinkten icke säger henne, att det är jag,

som bör söka henne, och hon icke mig. Nog af, balen

slutade med en viss spänning oss emellan; men ty värr

i häfdes den allt för snart, och jag tror vid min ära, att

I

detta barn, som ej har någon idé om, hvad en qvinna

bör tåla eller icke tåla, bad mig om tillgift, för att jag

varit häftig emot henne!

Dock, äfven intrycket häraf utplånades snart; ty

Positivspdarc7is Son, 12
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hon meddelade mig, att Berta ämnade letnna Brovik pä

någon tid.

Strax efter underrättelsen härom måste jag resa

med Liedgren i embetsgöromäl, och då vi återvände^ var

Berta borta. Hon hade qvarlemnat en skrifvelse till

mig. Brefvets innehåll var sådant, att jag kände mig

frestad förbanna den dag, då jag förlofvade taig med

Gertrud, på samma gång jag vid Bertas fotter hade ve-

lat tigga om tillgift för att jag var den, som jagade hen-

ne f/ån det hem, der hon kände sig lycklig genom Ger-

triids ömhet. Men om hennes ord uppfylde mig med ån-

ger och bitterhet öfver det förflutna, stärkte de äfyen

mitt beslut att såsom en man af heder söka bekämpa

min känsla och göra Gertruds lif så lyckligt som möj-

]igt.

Lef väl, Paul, helsa Hanna och underrätta mig om
tiden för din resa till Stockholm, då jag der skall vara

dig till mötes. Din* oföränderlige broder

Conny.

fLFTE KAPITLET.

Bref från Gertrud till Berta.

Kära, älskade Berta! :

Du förebrår mig, att mina bref antagit en lutning

åt det känslosamma. Du säger dig icke känna igen mig.
|

Jag gör det icke sjelf. Jag, den glada och muntra Ger- n

trud, har blifvit liksom förvandlad, sedan jag fäste
^

min tillgifvenhet vid en man. Min tillvaro är min kär- I]

lek; hvad som icke har någon gemenskap med den, fö-
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refaller mig, som om det icke vore till, och nu, sedan

du lemnat mig, ha mina tankar blifvit ännu mera kon-

centrerade på denna enda punkt.

Då du var här, tröstade jag mig med din närvaro

när jag icke fick vara med honom, och lättade mitt hj er-

ta med att få tala om honom. Din ömhet kom mig att

glömma min saknad, då Conny var borta.

Nu, sedan du icke mera är här, har allt blifvit så

förändradt. Om mina bref äro känslosamma, kommer

det deraf, att jag eger ingen, som håller af mig, såsom

du gjorde, och med hvilken jag kan tala. Jag är lemnad

åt mig sjelf med mitt öfverfulla hjerta. Jag tycker att

min kärlek är så stor, att den icke får rum i rnift bröst

;

jag har ett gränslöst behof att vid alla tillfällen visa

Conny, huru jag tillber honom, och jag lider af en för-

tärande längtan efter, att han å sin sida skall säga mig,

att jag är honom lika kär.

Du klandrar detta, du säger att ju mindre man or-

dar om sitt hjertas skatter, dess mera värde få de. Kan-

ske att du har rätt, ehuru jag ännu ej kan fatta det.

Icke blott i ord söker jag visa Conny, huru mycket jag

håller af honom, utan i alla mina handlingar. Jag har

upphördt att vara nyckfull; jag är alltid eftergifven, al-

drig häftig, och vid den minsta anmärkning af honom

mot mitt sätt, min klädsel, mina ord eller mina vanor,

rättar jag det, som misshagar honom. Jag har blott en

önskan, en sträfvan, ett mål, och det är att vara honom

till nöjes. Lyckas jag icke alltid, så har jag åtminsto-

ne bjudit till. och jag försöker att i Connys blick utle-

ta hans önskningar för att uppfylla dem, innan de blif-

vit uttalade. Detta, Berta, är ju, hvad en qvinna, som
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älskar, bör göra. Icke kunna nycker, strider och tvister

vara på sin plats emellan tverine menniskor, som beslu-

tat att lefva för hvar andra. Jag kan dessutom icke för-

draga minsta skymt af missnöje från Conny. Jag kän-

ner mig då olycklig och vill gerna olfra lif och blod för

att få bort hvarje skugga deraf, och likväl är hans panna

ofta, ja oftare än förr, mulen.

Ju längre vi varit förlofvade, dess tydligare känner jag,

att det fattas något i vår förbindelse. Hvad det är, tror jag

mig nu hafva funnit: det är likstäramighet. Connys hjerta

förblir kallt, då mitt brinner; hans kärlek är stilla, då min

stormar; hans sätt är lugnt, då mitt är exalteradt; hans

ord äro förståndiga, då mina äro hängifna. Att han älskar

mig, derpå tror jag lika visst som på Gud. Jag skulle

icke kunna älska Conny så, som jag gör, om han ej vo-

re värd min kärlek, och han vore det ej, om han af be-

räkning friat till mig. Ehuru jag nu är fullkomligt sä-

ker på hans ömhet, plågar det mig, att han aldrig, utan

att jag tviugar honom dertill, uttalar ett ord af tillgif-

venhet.

Jag har läst i romaner, att kärleken gör qvinnan

till hjeltinna. Jag vet icke, om detta är sant, men jag

känner, 'att om någon fara hotade honom, eller oin hans

lycka fordrade ett stort offer, skulle det vara min säll-

het att bringa honom ett sådant.

Nu har jag kanske tröttat ut dig med att orda om

mina känslor; jag vill derför tvärt afbryta och enligt din

önskan berätta, huru vi framlefvat de veckor, som för-

gått sedan du reste, i synnerhet som du hannar mig,

för att jag icke i mina föregående bref talat om något

annat, än min inre verld.

Omtalade jag för dig, att pappa och Conny kommo
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hem dagen efter sedan du reste? Jag erinrar mig icke

hafva gjort det och börjar derför med deras ankomst.

Det var på aftonen. Jag hade icke gått till hvila, utan

satt vid mitt förmaksfönster och spejade i den månljusa

natten för att få se en skymt af Conny, då han steg ur

åkdonet. Jag hörde ljudet af hans steg. när han gick

in till sig och kände mig något tröstad i min saknad ef-

ter digj då jag viste, att han var hemma. Följan-

de morgon var jag tidigt i rörelse. Min längtan att

återse Conny väckte mig. Jag var den första, som

kora ned till frukosten; men döm om mina känslor, då

Conny ej blef synlig, utan betjenten underrättade mig,

att notarien Wenner helt tidigt begifvit sig på resa. Pap-

pa såg, att jag höll på att utbrista i tårar, och sade:

— Wenner har rest i affärer. Han var inne hos

mig på morgonen och bad mig säga dig det.

På förmiddagen for pappa bort, och Wicker fick sig å-

lagdt att förströ oss. Stackars den snälle notarien, så trå-

kigt han hade med en sorgsen fästmö, som ideligen lyssna-

de, om ej fästmannen skulle komma, och en fet ra atrona,

som i all beqvämlighet tog sig en lur i sin emma!

Tvenne dagar förgingo, innan Conny återkom. Un-

der dem hade pappa, som eljest är så snäll och nöjd i

sitt hem, varit mycket tyst och icke rätt belåten med

ordningen inom hus. När Conny anlände hem, var det

för sent att gå upp och helsa på mig; men i det stäl-

let var han före mig i matsalen följande morgon, och

ehuru han föreföll mig mycket blekare än vanligt, var

hans omfamning så innerligt trofast, och hans ord så

vänliga, ått jag glömde mina utståadna qval. Den föl-

jande dagen stannade han hemma, men hade rysligt myc-
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ket att skrifva. De stundei', vi voro till sammans, var

han så vänlig och så vacker, och jag så lycklig, att jag

till och med glömde min saknad efter dig.

En vecka förgick, och då bar det åter af med pap-

pa och Conny till tings. Sedan dess har Conny varit

mycket sysselsatt med att skrifva eller ute på resor.

Vi hafva endast några timmar varit till sammans, men då

har han visat sig så älskvärd, att faster Augusta påstår,

att hon aldrig sett någon behagligare fästman.

Tvenne veckor efter sedan du rest, blefvo vi bjud-

na till Wrånga. Pappa, Conny och Wicker hade rest

till norra delen af häradet. Faster Augusta och jag foro

helt allena till baronens. Man frågade mycket efter dig,

och baronen sade med ett besynnerligt småleende;

— Fru Lagerskog handlade fullkomligt riktigt, då

hon ej stannade på platsen.

Jag fäste ej stor vigt vid hans ord; men då vi foro

hem, tog faster upp ämnet. I stället att som vanligt

slumra i sitt vagnshörn, utlät hon sig med ovanlig häf-

tighet om baronen. Han hade sagt något om dig, hvad,

ville hon icke omtala, och bror Göran skulle få veta det.

Pappa är i faster Augustas ögon lika mäktig som

konungen, och då hon hotar att säga åt Göran, då är

gumman icke god.

JCtt par dagar derefter kommo fröknarna Lodstein

på besök till mig. De pratade och sladdrade om allt

möjligt, och kan du tro, att Eugenie Lodstein hade den

oförskämdheten att säga mig midt i ansigtet, att hen-

nes pappa sagt, att Conny alldeles icke var kär i mig)

utan förlofvat sig för pengarnes skull. Den impertinen-

ta ungen bifogade;
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— Medgifvas måste, lilla Gertrud, att din fästman

har ett fasligt kallt och likgiltigt sätt emot dig.

Jag blef häftiga tog Connys försvar och sade, att

det var gement att säga sä åt mig. Allt nog, de väl-

borna sqvallersystrarna och jag skildes såsom mindre go-

da vänner.

Så fort Conny kom hem, talade jag om allt sarn-

mans för honom.

— Jag förmodar, Gertrud, att du icke mera besö-

ker en familj, som förtalar din fästman, sade Conny, då

jag slutat min berättelse. — I fall du gör det, har. jag

mycket missräknat mig på din karakter.

Min Conny är ändå en bra ståtlig karl. Han ned-

lät sig icke till försvar, utan bevisade genom sina ord^

att han ansåg sig höjd öfver hvarje anklagelse.

Sedan dess har jag icke träffat någon från Wrånga,

och aldrig kommer min fot öfver deras tröskel.

Och nu farväl, du kära, älskade Berta! Skrif snart

och låt mig veta, när du inträffar i Stockholm. Du vet

icke, huru du är saknad af din egen Gertrud.

yOLFTE KAPITLET.

— Du har ju fått bref från Berta i dag? sporde

Liedgren sin dotter, i det han trädde in i hennes rum

en vacker dag i början af Juni.

— Ja, pappa, det har jag, svarade Gertrud och vek

samman det bref, hon just slutat läsa.

-- Xär kommer hon till Stockholm?

— I nästa vecka.
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— Huru länge dröjer hon der?

— Endast några dagar.

— I så fall, Gertrud, önskar Jag, att du gör digy.

i ordning för resa till hufvudstaden. Vi begifva oss dit J

redan i öfvermorgon.

— Vi? utropade Gertrud och såg på fadern.
|— Du, jag och din fästman. Conny lär ändå ämna 1

sig upp till Stockholm, och som jag nu har några vec-

kors ledighet, tänker jag göra en liten utflygt till vår i

vackra hufvudstad. Låt nu se, att du är i ordning om
onsdag morgon så tidigt, att vi kunna vara i Strängnäs,

till dess ångbåten afgår derifrån.

Häradshöfdingen nickade åt dottern och gick. Ger- •

truds ansigte, som vid faderns inträde varit tankfullt, .

klarnade och fick ett helt annat uttryck.

Hon skulle få resa och möta Berta, hvilket hon så

ifrigt önskat, och hon skulle åtföljas af Conny. O,

höjd af glädje

!

De dagar, som förgingo före afresan, var Gertrud

så glad, att hon åter föreföll sådan, hon fordom varit.

Conny var i Strängnäs och återkom till Brovik dagen

före den, som Liedgren bestämt för affärden. Då Conny

inträdde till sin fästmö, sprang hon emot honom, utro-

pande:

— Min älskling, pappa och jag följa dig till Stock-

holm; tänk, så roligt det blir! Du slipper fara ensam, ^

och jag . .
.
jag får återse Berta. Säg, blir det icke en

förtjusande resa?

Gertrud slog armarne om Conny i utbrottet af sin

glädje. Han sköt henne sakta ifrån sig, sägande nästan,

kallt

:
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— Hvad är det, du säger? Skolen I resa till Stock-

holm?

Gertrud blickade hastigt upp till Conny. Hans

panna var rynkad, och Ögonen sågo ned på henne med

ett uttryck, som röjde allt utom glad öfverraskning. Den

strålande fröjd, som lyst i hvarje Gertruds drag, för-

svann, och blicken fördunklades af en våt dimma, i det

hoD hviskade:

— Ack, Conny, jag tror, att det gör dig missnöjd,

att jag kommer att följa dig! Säg uppriktigt, om så är,

och jag stannar hemma.

Dot låg något så verkligt rörande i den ödmjuka to-

nen, i denna fullkomliga glömska af sitt eget jag, att

Conny kände sig gripen deraf. För hans minne fram-

stodo alla de drag af kärlek och sjelflPörsakelse, som det-

ta lyckans skötebarn så obetingadt visat honom, och

hans samvete sade honom, att han icke i minsta mån

gjort sig förtjent deraf. Conny slöt Gertrud till sitt

bröst, kysste henne ömt på pannan och sade:

— Det gör mig ett stort nöje, Gertrud, att få dig

med till hufvudstaden. Om jag ej genast gaf till kän-

na den glädje, jag erfor, så härledde det sig deraf

att du så häftigt kom emot mig med underrättelsen. För-

låt, om jag på något sätt bedröfvat dig.

Det var första gången, som Conny uttalade ordet

^förlåt till Gertrud, och hennes ögon lyste också af den,

renaste glädje.

Gertruds glada sinnesstämning fortfor under hjela*

resan.
*

Hon frågade icke fästmannen hvarför haii icke-

såg glad ut, utan hon talade nästan hela tiden uteslu-

tande om Berta och den öfverraskning, denna skulle cr-
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fara, då hon i Stockholm möttes af Gertrud. Conny
var särdeles uppmärksam emot sin fästmö, och Gertrud

hade velat utropa; ^‘Gud, hvad jag är* lycklig ! Nu ser

jag, att han riktigt håller af mig/^

I denna sinnesstämning ankom Gertrud till hufvud-- \

staden. Afven Conny och häradshöfdingen syntes belåt-

na. Då de åkte från Riddarholmen och öfver Riddar- ;

hustorget, träffades Connys öron af tonerna från ett po-

sitiv. Han vände sig hastigt åt det håll, hvarifrån de

kommo, och fick då se en positivspelare stå och vefva

instrumentet i hörnet vid Munkbron. T det samma sjöng 1

han

:

”Hvi längtar du åter till fädernejord?”

Vagnen rullade förbi, men icke nog hastigt, att icke

Conny i gatsångaren hann känna igen sin bror^ och Paul

sin käre Conny i den fine herrn, som åkte i vagnen.

De båda biöderna nickade åt hvar andra; men Con- ^

ny gjorde det icke nog oförmäikt, att ej Gertrud upp-
J

fångade hans rörelse. f

— Hvem helsade du på? frågade hon genast. 1

Conny rodnade och svarade helt tvärt;

--- På en bekant. |
Efter att hafva gifvit detta övar, återfick han icke ?

mera sitt goda lynne. Ett drag af missbelåtenhet qvar- f

stannade på hans ansigte, liksom i hans själ. Han var
:j

förtörnad på sig sjelf, för att han icke sagt; ^‘På min

bror. I
När man ändtligen kom fram till häradshöfdingeas

^
hus vid början af Regeringsgatan, erbjöd Liedgren Con-

ny ett rum i hans våning; men Conny afböjde tillbudet,
^

hjelpte sin fästmö och hennes far ur åkdonet och lät se-

dan köra sig till hotell Rydberg.



275

• Så fort han utbytt sina reskläder, begaf han sig ut

för att uppsöka sin broders hem, och först temligen sent

på aftonen infann han sig hos sin fästmö, lian fann

j

Gertrud helt allena. Hennes far hade gått ut, hvart

! viste hon icke, och Gertrud hade användt tiden med att

I

se efter, att allt var i ordning i det rum, Berta skulle

|i bebo, och smyckat det med blommor. Hon väntade Berta

! h varje stund; men som det skulle blifva en öfverraskning

I

för Berta, att Gertrud var i Stockholm, hade häradshöf-

i

dingen yttrat den önskan, att Gertrud skulle stanna hem-

i ma och invänta hennes ankomst.

Conny syntes ganska nöjd att träffa Gertrud allena

och inledde genast ett allvarligt samtal om det sanna

I

menniskovärdet. Gertrud åhörde
.
honom uppmärksamt

- och sade, till svar på hans yttrande, att endast för-

j

tjensten, aldrig börden, borde gälla vid bedömandet af

en person:

i

— Men, Conny, det gifs väl ingen bildad person,

som tager i betraktande något annat än det sedliga och

intellektuela menniskovärdet? Hvad våra föräldrar varit,

[

är ju i det hela likgiltigt och kan lika litet gifva som

beröfva oss någon af våra egna förtjenster.

— Denna din uppfattning bevisar, huru litet du

|! känner den verld, hvari vi lefva, och må hända äfven

dig sjelf, sade Conny. — Antag ett ögonblick, att jag

I
vore son af en förbrytare . . . skulle du då hålla mig li-

|i ka kär som nu?

I

— Helt visst. Hvad hade du att göra med de brott,

Ij
din fader begått, då du sjelf är en hederlig och aktniiigs-

[I
värd man?

I

• — Ar du rätt säker på, att du inför verlden skulle

i|| vilja erkänna, att din makes far varit en korrektionist ?
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-- Fullkomligt. I fall denne son vore äu, sådan du
'

nu är, skulle jag med upphöjd panna göra det.

— Gertrud, jag fruktar, att du öfverskattar dina

egna känslor och att du nu säger så, derför att du an- <

ser dig vara fullkomligt säker på att aldrig komma i ett

dylikt predikament. :

— Jag yttrar icke andra åsigter, Conny, än dem, i

som äro dikterade af min öfvertygelse. Hvad rör det mig,

hvems barn du är? Icke kan det inverka på mina käns-

lor; icke kan föräldrarnes fel eller dygder låna någon

skam eller storhet åt barnen, då dessa icke hafva någon

del i dem.

Conny betraktade sin fästmö med större intresse än

någonsin.

— Jag hade icke trott dig vara mäktig så mycken

sjelfständighet, inföll han.

— Och jag, Conny, fruktar, att det är mycket smått *

och godt, som du icke trott mig om, och som jag ändå

är mäktig af. Du har gjort som de flesta öfverlägsna

män: du har i mig sett endast ett oförståndigt barn, :

men ej en qvinna. Jag medger gerna, att jag är ett

barn i mycket; men i min kärlek till dig är jag det icke.
,

I allt, som rör den, är jag qvinna. Gränsen för min.
|

tillgifvenhet har jag ännu ej kunnat upptäcka, och jag

vet med mig sjelf, att den icke finnes. Dig skulle jag f

kunna förlåta allt, äfven om jag upptäckte, att du be-
|

dragit mig, att du älskade en annan.
|

Gertrud hade talat med en för henne ovanlig ener- J

g i, och sanningen af hvad hon sade stod att läsa i hen-
|

nes ögon. *

— Jag tror dig, Gertrud, sade Conny och tryckte
|

hennes hand med värma, och hvem vet, om jag icke rätt 3

i
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snart kommer att sätta dig på ett hårdt prof. Jag har

att förebrå mig bristande uppriktighet emot dig. Hade

min tanke förr än i dag kommit att fästa sig vid denna

' omständighet, skulle jag äfven länge sedan rättat det

begångna felet. Nu blir jag icke rätt belåten med mina

,

egna handlingar, förr än jag talat oförstäldt med dig.

— Gör det då genast, inföll Gertrud. — Vi äro nu

allena, och det skall för mig blifva ett dyrbart minne,

! om du första aftonen, vi äro här, ger mig ditt förtro-

ende.

i

Gertrud lade sin arm om Connys hals, tilläggande;

— Hvilken synd du än har begått, så lofvar jag dig

absolution.

j

— Äfven om jag begått den att icke älska dig?

Gertrud flög upp från soffan. Hon var dödsblek;

I

men i nästa sekund återvände färgen på hennes kinder,

I och hon satte sig åter vid hans sida och sade med ett

tillitsfullt leende:

— Ja, äfven den; men jag vet, att det är en smär-

I

ta, som Gud icke tillämnat mig. Du har uttalat de der

elaka orden för att se verkan af dem.

Gertrud såg in i hans ögon med en sådan fast för-

tröstan, att Conny böjde sig ned och kysste henne på

pannan sägande:

— Jag kan försäkra dig, Gertrud, att det åtmin-

stone icke var äcn synden, jag nu ämnade bikta, utan

något helt annat. Erinrar du dig, att jag nickade åt

»någon, då vi foro öfver Riddarhustorget?

I
— Ganska väl; jag frågade dig, hvem du helsa-

I

de på

.

I

— Nå väl, återtog Conny, — jag svarade dig, att

li
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det var en bekant
;
men det var någon, som stod mig

änna närmare, det var . , .

Här afbröts Conny tvärt af häradsliöfdingen, som
öppnade dörren till det rum, der de förlofvade voro. I

nästa minut var Gertrud omsluten af Bertas armar.

Häradsliöfdingen hade sjelf varit Berta till möte

vid ångbåtsbryggao.

Några förtroliga meddelanden emellan Conny och

Gertrud kommo icke i fråga den dagen och icke heller

de derpå följande.

y RETTONDE KAPITLET.

Dagarne hade flyktat hastigt, men utan att lemna

Gcrtiud och Conny så lång stunds téte-å-tete, att de

kunnat upptaga det afbrutna samtalet, och det oaktadt

Gertrud å sin sida gjort alla möjliga försök att kunna

få vara- allena med sin fästman.

Häradshöfdingen hade bestämdt fått i sitt sinne att

så mycket som möjligt njuta af Bertas sällskap. Denna

åter, som tydligen var besvärad af ^^farbrors*‘ enträgen-

het, tycktes vara oskiljaktig från Gertrud, som också

fann det särdeles roligt att sällskapa med Berta, efter ,

som Conny hade så mycket att bestyra, att han endast

helt korta stunder var hos sin fästmö.

Conny undvek Berta, men gjorde det på ett så skick- ^

ligt sätt, att ingen kunde falla på den tanken, att han 'i

var så litet till sammans med sin fästmö för att slippa

komma i beröring med fru Lagerskog. Så väl Gertrud

som Liedgren togo för afgjordt; att affärer upptogo haus
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tid. Derjemte var han mycket eftersökt af gamla vän-

ner och kamrater; allt nog, han hade ondt om tid.

Om Gertrud påminde honom om det afbrutna för-

troendet, sade han

:

— Min snälla Gertrud, jag får ju aldrig rå om dig.

Då här icke äro besökande, är du på bjudningar och

lustfärder. Främmande personer omgifva dig från mor-

gon till qväll.

.Så fortgick en vecka. Man hade nu endast tvenne

dagar qvar af vistandet i hufvudstaden.

Några herrar gåfvo en subskriberad middag på Djur-

gården för Liedgren. Man skulle äta och dricka för att

hedra den utmärkte vännen och domaren, innan han lem-

nade det glada Stockholm.

Conny var naturligtvis äfven med på middagen. När

Liedgren och han åkte ut till Djurgården, sade den

förre :

—
' Kan du förklara, hvarför Lodstein tyckes hafva

ett horn i sidan till dig?

— Kanske härrör det från ett samtal emellan mig

och Willberg,. som jag tror, att han åhörde, svarade

Conny.

— Ganska möjligt, återtog Liedgren, — efter som

det egentligen är på senare tiden, han visat sig fiendt-

1ig mot dig.

— Och på hvilket sätt? frågade Conny lugnt. —
Har han sagt något åt farbror?

— Långt derifrån, men han har det oaktadt låtit

åtkilliga saker komma till mina öron genom andra. At
min syster, till exempel, har han fält utlåtanden orn dig

och Berta Lagerskog, hvilka så förargade Augusta, att
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Lon försäkrade mig, att hon aldrig mer ämnade besöka

Wrånga.

Liedgren betraktade Conny, som omöjligt kunde bi-

behålla sitt lugn, utan med häftighet utropade:

— Den uslingen! Har han verkligen vågat samman-

blanda mitt och fru Lagerskogs namn?
— Det har han och det på ett för Berta ganska

sårande sätt; men att söka vederlägga ett ofördelaktigt

rykte är endast att gifva det ökad fart. Det bästa, man

kan göra, då man vet det vara falskt, är att förblifva

likgiltig. Jag hoppas i alla fall komma i tillfälle att

tysta baronen, så att han åtminstone icke vidare smut-

sar ned Bertas rykte. .

Vagnen stannade vid Blå Porten, och en stund der-

efter inträdde de båda herrarne ibland de öfriga gäster-

na på Hasselbacken. En af de första, som Conny fick

sigte på, var baron Lodstein.

Middagen gick sin gilla gång: man åt, man drack,

man pratade. Munterheten och qvickheten stegrades,

allt efter som buteljerna tömdes. Andtligen var målti-

den slut. Några af herrarne slogo sig ned i sofforna

för att dricka kaffe och likör och helt makligt låta ma-

ten smälta; andra gingo ut på balkongen för att röka

och inandas frisk luft. Ibland dessa senare befunno sig

Conny och några af hans kamrater i hofrätten. De togo

plats i ett hörn, rökande och talande med allt det

lif, som unga män, efter att hafva tömt några glas vin,

kunna nedlägga i sin konversation. I det motsatta hör-

net sutto Liedgren och ett par andra herrar. Der pra-
j

tades äfven ganska lifligt, men icke med det ystra öf- '

verdåd, som hos de unga. •

Midt emellan dessa båda grupper stod baron Lod-
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stein och talade lågt med grefve Strålkrans. Att hvad

de båda ädlingarne sade hvar andra icke måtte ha varit

särdeles angenäma saker, syntes på deras ausigten, och

Conny tyckte sig uppfånga sitt och Bertas namn. Sam-

talet dem emellan blef likväl icke särdeles långt, ty

Strålkrans tog sin hatt och aflägsnade sig. Man såg

i;

honom långsamt vandra vägen fram åt Rosendal.

Sedan han gått, lutade sig Lodstein emot barrié-

ren på balkongen och blickade ömsom på Liedgren, öm-

som på Conny. Efter en stund gick han fram till

Liedgren, sägande:

— Herr häradshöfdingens dotter mår väl, hoppas

jag?

I

Liedgren besvarade frågan höfligt, men kallt, hvilket

likväl icke hindrade baronen att utlåta sig i de amp-

laste loftal öfver Gertruds fägring och behag.

— Om fröken Liedgren är en älskvärd och vacker

flicka, sade han, — så har hon också valt sig en fäst-

man med ett ganska fördelaktigt yttre. Notarien Wen-
ner, fortfor Lodstein och gjorde en vårdslös rörelse på

hufvudet åt sidan, der Conny satt, — ser verkligen så

bra ut, att hans regelbundna ansigte torde vara den

bästa förklaringen på de framgångar, han haft.

— Månne icke snarare hans goda bufvud? inföll en

af assessorerna. — Wenner har stora gåfvor och grund-

liga kunskaper; han kommer att gå långt.

— Det är möjligt; men skall icke hans börd lägga

hinder i vägen för hans befordran? återtog baronen och

tog en cigarr, som han långsamt tände.

— Inom embetsmannakåren, herr baron, gäller en-

dast dugligheten. Börden spelar der icke någon rol

;l svarade en assessor, sjelf son af en bonde.

i

i
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— Förstå mig rätt, sade baronen, — jag menar nu

icke frälse eller ofrälse, utan jag menar, att man skall

vara son af välfrejdade föräldrar för att kunna gå fram-

åt på embetsmannabanan.

— Afven detta är likgiltigt, blott man är känd så-

som en hederlig man, försäkrade assessorn leende.

— Och för öfrigt, inföll Liedgren, som hela tiden

suttit tyst, — vill väl icke baronen med dessa ord insi-

nuera, att Wenners börd är sådan, att han behöfver bly-

gas för den?

— Jag insinuerar ingenting, emedan jag förmodar,

att herr häradshöfdingeu lika väl som jag vet, hvera

som var er blifvande mågs far.

— Ja, herr baron, jag smickrar mig med att göra

det, svarade Liedgren stolt; men tänkte inom sig: —
Hvilken oförskämdhet att hänsyfta på Connys börd!

Häradshöfdingeu, i likhet med flertalet af dem, som

kände till, att professor Wenner adopterat Conny, hade

tagit för afgjordt, att Conny var professorns son på si-

dolinien. Af grånnlagenhet hade Liedgren aldrig gjort

några frågor i detta ämne.

Nedanför balkongen hördes i det samma tonerna frän

ett positiv, och kort derpå sjöng en klar och stark röst:

’*Har du en vän, soin dig är kär.”

Baronen lutade sig öfver bröstvärnet och blickade

ned på positivspelaren.

Det var en lång, mager karl, snyggt klädd, och med

ett ovanligt vackert ansigte.

— Den der karlen har en klangfull röst, sade Lod-

stein, — och ser rätt bra ut. Betrakta honom, skall

herr häradshöfdingeu få se, att det är en sällsam likhet

emellan positivspelaren och er blifvande måg.
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Utan att afvakta något svar höjde Lodstein rösten

och sade, vänd till Conny:

— Nå, hvad tycker notarien om sången? Sjunger

icke den der göken rätt bra?

Viå dessa ord blickade positivspelaren upp. Hans

ögon föllo på Conny, och dervid färgades ansigtet af en

mörk rodnad. Sången tystnade ögonblickligen. Conny

åter hade vid baronens tillrop rest sig och svarade helt

lugnt:

— Ja, han sjunger så bra, att jag finner mig för-

anlåten att gå ned och tacka honom.

Conny närmade sig nedgången.

-- Kanske notarien vill gifva honom dessa silfver-

mynt från mig? sade Lodstein och räckte några sådana

åt Conny.

— Jag är fullt förvissad om, att han icke vill taga

emot någon gåfva af baronen, äfven om den bars fram

af mig.

Conny gick, och Liedgren, med sin skarpa observa-

tionsförmåga, hade gjort den iakttagelsen, att det fans

något slags förbindelse mellan Conny och den der posi-

tivspelaren, som Lodstein hade reda på.

När Conny aflägsnat sig, meddelade baronen, att

han ganska väl kände positivspelaren, emedan han, ba-

ronen, varit nödsakad att en gång uppträda såsom •

angifvare emot honom. Baronen hade för många år se-

dan förlorat en dyrbar ring, som positivspelaren tilleg-

nat sig. Som något öfver sexton år förgått sedan dess,

förmodade baronen, att den ki ingvandrande sångaren icke

mera låtit förleda sig till något brott emot eganderätten,

efter han ännu gick omkring och sjöng. Baronen för-
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undrade sig icke öfver, att han icke alltid haft de strän-

gaste rättsbegrepp, då han var son af en man, som be-

gått både mord och rån. Säkert erinrade sig herrarne :

den der historien om en tysk positivspelare, som slog i

hjel en italienare för att komina åt hans pengar.

Ja bevars^ man kom i håg den händelsen. Liedgren

hade just då varit anstäld hos den häradshöfding, som

höll tinget i Skärparby, och hade ganska väl reda på

saken.

Under det Conny steg utför trappan, hade Paul ta-

git positivet på ryggen och vandrat sin väg; men Conny

hade snart hunnit upp honom och gick framåt slätten

i hans sällskap.

Baronen förtäljde emellertid Pauls och hans fars hi-

storia. Liedgren gjorde likväl åtskilliga rättelser i ba-

ronens uppgifter. Fadern hade alldeles icke varit till-

talad för rån och mord, utan för dråp' Liedgren hade

just slutat sin redogörelse deröfver, då Conny återkom

och intog sin plats bland kamraterna, hvilka alla samt-

ligen med icke så ringa intresse lyssnat till hvad de äl- .

dre herrarne talade.

Då baron Ladstein fick se Conny, sade han med ett

gäckande leende:

— Jag tror, att notarien tackade positivspelaren så

grundligt, att han aflägsnade sig. Medgif, att det stun-

dom finnes unpenbarelser, som äro mindre angenäma?

— Möjligt, att så är, svarade Conny kallt
;

—
men denna gång var det icke händelsen; ty det blir mig

alltid kärt att träffå min hror^ hvar helst slumpen för^

oss till samman. •

Conny sade detta med fast ton och mötte baronens?:

A
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lurande Ögonkast med en Öppen blick. Hela hans yttre

tillkännagaf, att han icke ansåg sig på något sätt be-

höfva blygas för slägtskapen med positivspelaren.

Liedgren åter hade häftigt dragit samman ögonbry-

nen och bet sig i läppen. Den tillämnade magens ord

gjorde ett vidrigt intryck på honom.

'Baronen, som beräknat, att han skulle blifva den,

hvilken upptäckte, att Conny och Paul voro bröder, syn-

tes något öfverraskad af de frimodiga orden. Han var

likväl icke så lätt bragt ur fattningen, utan yttrade:

— Jag visste icke,* att herrarm voro så nära slägt.

— Ah jo, baronen viste mer än väl, att sångaren

med positivet och jag äro barn af samme far.

— Det senare borde ni icke så här öppet ha erkänt,

utan hellre låtit en hvar behålla den inbillningen, att ni

var son af professor Wenner, om ock på sidolinien. Ni

hade ju ändå kunnat bibehålla hedern af att vara positiv-

spelarens bror. Häradshöfding Liedgren har helt nyss

redogjort för oss, att er far icke s^ar anklagad för mord,

utan för dråp; något, som häradshöfdingen ganska väl

kände till, efter som han var närvarande då er far fick

sin dom.

Conny erfor en känsla, som om man lagt en hel

tyngd af bly öfver hans hjessa, så mycken förödmjukelse

erfor han af att höra sin fader så omtalad. Han bibe-

höll det oaktadt sin upprätta hållning och sade helt

lugnt

:

— Herr baron, jag har ännu ej lärt mig förmanen

af att blygas öfver min härkomst, och jag skall aldrig

lära den . . .

Och icke heller behöfva göra det, inföll en röst

bakom honom,
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Det var grefve Strålkrans. Han gick fram till Con-

ny och slog honom förtroligt på axeln, tilläggande:

— Jag tror, vid min ära, att baronen haft för af-

sigt att fresta notariens tålamod; men i så fall har no-

tarien som en karl bestått profvet, och jag fruktar att

det är baronen sjelf, som lidit det svåraste nederlaget.

Det är alltid förargligt, då man icke lyckas gå segran-

de nr en anfallsstrid, utan blir slagen med egna vapen.

Jag beklagar er, baron Lodstein, bifogade han, vänd till

denne. — Se så, mina herrar, utropade han derefter helt

gladt åt de öfriga, — der inne väntar oss ett par

bålar, som vi skola tömma till ära för häradshöfding

Liedgren, vår aktade gäst. Det tål verkligen vid att

skölja ned baronens dumheter med några glas.

Lodstein kastade på Strålkrans en ursinnig blick,

men förblef tyst. Han var liksorn förstummad genom

dennes uppträdande.

Liedgren gick kall och rak förbi så väl baronen

som Conny och grefven. I den stolte mannens själ hade

uppträdet qvarlemnat sådana sår, att de icke så lätt

kunde läkas. Baronen hade verkligen lyckats att anfak

la en af hans ömtåligaste punkter, och om Liedgren icke

så lätt skulle förlåta honom detta, syntes det, att han

icke heller skulle förmå glömma, att Conny varit upp-

hofvet till detta uppträde.

Andtligen vär pokulerandet slut. Liedgren och ett

par assessorer åkte till sammans till staden. Grefve

Strålkrans erbjöd Conny en plats i sin vagn. Grefven,

som hittills iakttagit ett stolt, tillbakadraget sätt erao^

Conny, hade efter scenen på balkongen alldeles förändrat

uppförande.
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I^JORTONDE KAPITLET,

Natten var långt framskriden, då Conny kora hem

till sig; men det oaktadt fann han Liedgren der.

Häradshöfdingens ansigte var strängt. Första blic-

ken derpå upplyste Conoy om, att han var kommen för

att hålla ett förhör.

— Jag har önskat träifa notarien redan denna af-

ton för att tala* ut min tanke, sade Liedgren kallt. —
Det kan verkligen vara hög tid^ att vi förstå hvar an-

dra rätt. Jag å min sida har icke särdeles mycket att

säga: det inskränker sig till den enkla förklaringen, att

jag icke till måg vill hafva en man, som eger så litet

begrepp om hvad hans pligt kräfver, att han förlofvar

sig med en ansedd flicka, utan att först upplysa hennes

fader om sina verkliga slägtförhållanden och gifva denne

frihet att bestämma, om han vill hafva sonen af en mör-

dare till man åt sin dotter. Ni har handlat som ea man
utan ära, då ni lemnade mitt aktade namn till pris åt

skandal och åtlöje. Ni har uppfört er lumpet, och fcir

ett dylikt handlingssätt eger jag blott förakt. Ni hade

bort inse, att Göran Liedgren sjelf borde få bestämma,

om han ville blifva beslägtad med en positivspelare, miss-

tänkt för stöld. Om jag äfven kunnat glömma aktningen

för mitt namn så långt, att jag, ehuru medveten af er

rätta härkomst, gifvit er min dotter, kan det icke hän-

da, att jag gifver henne till maka åt en äfventyrare,

som, lik en annan bedragare, tillnarrat sig mitt samtyc-

ke. Jag inser nu, att för er var förbindelsen en stor
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egennyttiga och ärelystna beräkningar. Förlofningen

emellan er och Gertrud är bruten. Er återstår endast

att sända henne ringen och att återbekomma den, ni gif-

vit. Och nu har jag sagt allt, hvad jag har att säga.

Häradshöfdingen reste sig. Under det han talat,

hade Conny stått med högburet hufvud och marmorns

blekhet på pannan. Han gjorde icke minsta min af att

afbryta, utan lät Liedgren helt obehindrad framslunga de

stränga och förödmjukande orden. Det syntes, att Con-

ny beslutat tömma den bittra kalken af fadrens skam

ända till dräggen. När häradshöfdingen reste sig, tog

Conny ett steg emot honom och sade med en röst, lika

kall och lugn, som om det handlat, icke om honom, utan
'

om en rättegång:

— Såsom domare, bekant med rättvisans kraf, torde .

häradshöfdingen medgifva, att jag försvarar mig, sedan

anklagelsen emot mig blifvit uttalad. Jag skall blifva

så kort som möjligt, och sedan må våra vägar skiljas.
,

Då jag af professor Wenner blef adopterad såsom son,'

hade han i en skrifvelse till mig förklarat, att han ön-

skade, det min faders brott genom denna handling skul- -

le blifva jordad i glömskans graf. Han fordrade af mig,

i fall jag ansåg mig fäst vid honom genom något tack-
j

samhetsband, att jag skulle undvika att åter upplifva
j

de sorgliga minnen, som vidlåda min far. Jag var ge- ;•

nom adoption professorns son, hans arfvinge, och verl-v

den hade icke vidare något att göra med den, som skänktj,

mig lifvet. Detta, herr häradshöfding, var min foster-|l

faders önskan. Han hade i allmänhet den uppfattningen,j
att det var mannens handlingar, hans duglighet, kun-|

skaper och intelligens, som bestämde hans värde, 1
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och icke hans slägtförhållanden. Att han gaf mig sitt

så högt aktade namn var bästa beviset derpå. Han gjor-

de det derför, att han ville freda mig för att möjligen i

framtiden, genom en viss förnäm herres förföljelser, kom -

ma att lida af en oförtjent, men ärfd vanära. Ifrån det

ögonblick, jag var professor Wenners adopterade son,

ålåg det mig att lyda hans vilja, och jag har derför

iakttagit tystnad om mina föräldrar. Men hade ni, då

jag begärde er dotters hand, gjort mig en eiida fråga i

detta ämne, hade jag äfven gifvit ett ärligt svar. Nu
sporde ni mig icke, och jag ansåg er, den vidt berömde

domaren och för sina upplysta tänkesätt så omtalade

mannen, allt för fördomsfri, att inför honom något annat

skulle gälla, än den personliga förtjensten. Jag trodde,

att det skulle vara en likgiltig sak, hvem som gifvit mig

lifvet, blott jag sjelf var hederlig karl. Att jag gjort

mig känd som sådan, trodde jag mig kunna sluta deraf,

att ni erbjöd mig en plats hos er. Att jag äfven vid

akademien åtnjutit aktning af mina kamrater, så väl för

liit som redbarhet, detta tror jag, ni har er bekant.

Emot min personliga karakter finnes således ingen an-

märkning . . . hvarför ställes jag då till ansvar för min

fars fel? Jag erkänner, herr häradshöfding, att jag begått

ett misstag, och det ganska stort, då jag någonsin be-

gärde er dotters hand; detta har ni nu straffat, och jag

skall i morgon återlemna förlo fningsringen. Ni är be-

sparad slägtskapen med en för stöld misstänkt, såsom

ni yttrade er; men om ni anser min bror som tjuf, så

far ni vilse, och jag önskar, att ni, herr häradshöfding,

och jag vore lika hederliga, samvetsgranna och ädla

menniskor, som den ringe gatsångaren. Om baron Lodstein

i dag behagat kalla honom tjuf, torde det hända, att han
Fosifivspdarens Son, Ib
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i en framtid brännmärker er såsom en fal domare. Och
mi, herr häradshöfding, eger jag icke något mera att

tillägga.

Conny drog sig åt sidan. Liedgren såg på honom,

liksom hade han förvånat sig öfver hans djerfhet.

— Och ni anser er hafva handlat enligt hederns

fordringar, då ni lemnade mig och min dotter i okun-

nighet om hvems barn ni var? frågade Liedgren.

— Om min far lefvat och suttit på Långholmen,

skulle jag ha ansett för min pligt att upplysa er och

Gertrud derom. Nu var han död; grafven gömde honom

och hans brott, och det blir alltid bittert, att om en af-

liden anförvandt förtälja, hvad ondt han gjort. Möjligt,

att jag bort anse er och Gertrud mindre upplysta, än

jag gjorde; möjligt äfven, att det varit riktigare, att jag

sagt allt, det vill jag ej bestrida; men att min tystnad

icke härflöt af moralisk feghet eller af blygsel öfver

att hafva blifvit född till ett af samhällets olycksbarn,

ehuru en barmhertig försyn besparat mig det ödet,

detta tror jag mig med mitt uppförande i dag hafva be-

visat.

— Ert uppförande i dag! utropade Liedgren häftigt.

— Det låter, som om ni räknade er det till heder.

— Jag hoppas åtminstone, att häradshöfdingen gör

det, inföll Conny stolt.

— Ja, i fall jag vore galen, men som klok karl kan

jag icke betrakta ert beteende annorlunda, än såsom ett

utbrott af vanvett. Ni befinner er ibland aktade män

och har ändå den oförskämdheten att lemna detta säll-

skap för att springa ned till en positivspelare och tala

vid honom, samt sedan ropa till alla närvarande, att den-

ne är er bror. Om ni veikligen har så liten aktning
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för er sjelf, den kår, ni tillhör, och de kamrater, ni eger,

så borde ni likväl icke ha glömt, att skandalen drabbade

äfven mig. Af grannlagenhet för mig borde ni ha und-

vikit att eklatera slägtskapen med gatsångaren , .
.
po-

sitivspelaren . . .

— Och i stället låtit baron Lodstein göra det, sade

Conny. — Hade den så kallade skandalen då blifvit min-

dre? Hade jag må hända spelat en bättre rol, om jag

helt fegt tegat och låtit honom säga inför de församlade:

^^Den der sångaren är bror till notarien Wenner^^?

— Men hvarför skulle ni springa ned till positiv-

spelaren och derigenom gifva baronen tillfälle att berät-

ta er fars historia? inföll häradshöfdingen med hetta.

— Min fars historia skulle han hafva berättat,

antingen jag stannat qvar eller icke. Orsaken, hvarför

jag gick ned till min bror, skall jag ej kunna göra klar

för herr häradshöfdingen, ty det var en handling, ef-

ter hjertats kommando. Då baron Lodstein frågade,

hvad jag tyckte om sången, hade jag blott en sak

tydlig för mig, nemligen att visa denne man med

ett klingande namn, att den stackars positivspelaren,

som han oskyldigt anklagat för stöld, icke var en bror,

som jag blygdes för, otan en man, som jag infor hela

verlden erkände såsom barn af samme far, som jag När

jag lemnade sällskapet för att skynda ned, kände jag,

att mördarens söner voro gentlemen; men att den rike

ädlingen deremot var en skurk. Jag viste, att om he-

der och samvete verkligen gälde för hvad de borde gäl-

la, hade baronen bort visas ur det sällskap, der han be-

fann sig. Nu, herr häradshöfding, hafva vi bestämt in-

genting vidare att säga hvar andra. I morgon besöker
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jag er dutter och om ett par dagar lemnar Jag hufviul- ?

staden, ^

Conny drog sig åter åt sidan, och Liedgren sade, i .

det han närmade sig dörren

:

— Det är öfverflödigt att upplysa Gertrud om or-

saken, hvarför förlofningen brytes. Ni kan ju uppgifva,
'

hvilken anledning, ni finner lämpligast. :

— Jag finner icke någon vara lämpligare, än den

verkliga. Ni har i dag lärt mig, att en man icke bör

förtiga sanningen. Jag har lagt lexan på minnet.

Häradsböfdingen såg på Conny, utropande:

— Ni vill kanske sätta min dotter i harnesk mot

mig?
— Hur skulle det gä till! Häradshöfdingen har en-

ligt sin uppfattning handlat rätt, då ni icke vågar an-

förtro er dotter åt eu mördares son. Troligen skall

Gertrud i detta fall tänka lika med sin far. Hon skall

finna sig belåten att slippa blifva svägerska till gatsån-
,

garen. Jag är fullt öfvertygad, att sanningen blir det

bästa botemedlet för hennes kärlek. Man kan ej älska

den man föraktar, och man kan naturligtvis ej akta den,

som har ett så lågt ursprung som jag!

Häradshöfdingen gick, och Conny kastade sig ned ,

på soffan, med händerna hårdt tryckta mot pannan. För-

ödmjukelsens kalk är alltid bitter att tömma. '
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Gertrud hade följande morgon just hunnit fullborda

sin förmiddagstoilett, då hennes kammarjungfru inträdde

för att säga till, att notarien önskade få tala vid fröken.

Gertrud blef helt gladt öfverraskad af, att Conny

kom så tidigt. Hon ilade ut i salongen för att med öpp-

na armar taga emot honom; men Conny afböjde omfam-

ningen, i det han sade:

— Orsaken, som fört mig hit, är sådan, att jag ej

kan emottaga den helsning, mig ämnades. Jag är kom-

men, Gertrud, för att återlemna dig denna och begära

tillbaka min.

Conny räckte henne förlofningsringen.

Gertrud uppgaf ej något utrop, utbrast icke i tårar

eller klagan, gjorde icke några frågor eller förebråelser;

hon svimmade icke, hon nedföll ej handlöst på någon

stol, utan hon blef stående liksom förlamad. Hvarje

droppe blod hade flytt från hennes kinder och läppar. Hon

såg ut, som om hon dött och ändå lefvat. Hon emottog ic-

ke den framräckta ringen, Öppnade ej läpparne för att

tala, utan hon stod der, liksom träflPad af åskan.

— Gertrud 1 utropade Conny, förskräckt af hennes

utseende, och fattade en af hennes händer, — hur är det?

Hon drog hastigt undan handen och sade med syn-

bar ansträngning:

— Hur var det? Bryter du förlofningen?

Vid dessa ord, som hon yttrade med ansträngning,
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rusade blodet upp åt ansigtet, och det betäcktes af en lika

mörk purpur, som det ögonblicket förut varit snöhvitt.

— Ja, jag måste, stammade Conny.

— Och hvarför? Hvarför?

Gertrud drog efter andan, likasom hade hon varit

nära att qväfvas. Hon förmådde icke längre hålla sig

upprätt, utan nedsjönk på en stol.

— Derför, att en förening oss emellan nu mera är

omöjlig . . . Hade jag vid vår ankomst hit fått anförtro

dig, hvad jag då stod i begrepp att säga, hade du må
hända sjelf brutit vår förbindelse. Ödet har annorlun-

da beslutit, och derför ser jag mig tvungen att göra

det. Då jag anhöll om din hand, begick jag ett brott

emot dig och min egen rättskänsla
;
ty jag bad derom

utan att älska dig.

En rysning genomilade Gertruds kropp.

— När vi anlände hit, fortfor Conny, — väcktes jag

till fullt medvetande af det orätta i mitt handlingssätt.

Det var min brors röst, som återkallade mig till hvad

jag var dig skyldig . . . Min heder bjöd mig då att först

anförtro dig min börd och det olyckliga arf, som fallit

på min lott, och sedan fråga dig, om du, oaktadt detta

arf och mitt hjertas brist på kärlek, ville blifva min ma-

ka, .. . Detta, Gertrud, var min afsigt. när jag inledde

det samtal, vi hade första aftonen af vårt vistande här . . .

Vi blefvo afbrutna, jag uppsköt den tillämnade förkla-

ringen, och i dag tvingas jag af omständigheterna att

bryta vår förlofning.

— Och h vilka äro dessa omständigheter? frågade

Gertrud med ljudlös röst.

— En tillfällighet, som för alla de vid gårdagens

middag närvarande gjorde bekant, att jag är son af en
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positivspelare, som i ett utbrott af häftighet hade den

olyckan att döda en menniska. Jag eger derjemte eu hror,

som är gatsångare. Denne hror älskar jag af själ och

hjerta, och jag kan aldrig korama att förneka honom. Jag

hade åt dig ensam velat anförtro detta; men slumpen

åtog sig att yppa det för ett helt sällskap . . . Och nu,

Gertrud, måste vi skiljas. Jag känner din stolte far;

om han ock af kärlek till dig skulle underkasta sig att

taga mig till son, skulle likväl denna förödmjukelse hrän-

na på hans själ, och jag . . .
jag skulle icke kunna bära

medvetandet deraf, äfven om jag älskade dig till galen-

skap.

— Huru mycket mindre nu, då du icke alls älskar

mig ! hviskade Gertrud.

Hon drog långsamt ringen af fingret och tilläde med

osäker röst:

— Återtåg denna ring, som ingen makt i verlden,

annat än öfvertygelsen, att du icke älskar mig, hade kun-

nat förmå mig att återgifva dig. I samma ögonblick-

du säger, att ditt hjerta aldrig tillhört mig, tvingar san-

ningen mig att säga dig, att mitt hjerta intill döden skall

klappa för dig ... Jag skulle, i fall du älskat mig, ha

hlifvit din maka, äfven om hela verlden öfvergifvit och

förskjutit dig. Det gifs ej någon plats i samhället så

ringa, ej någon lott så arm, hvilken jag icke gladt delat

med dig, om jag varit rik nog att ega din kärlek . . .

Du har sagt, att jag icke egt den . . . må vi då skiljas.

Men ianan du går för att aldrig mer återvända, så säg

mig, hvad förmådde dig att begära min hand, då ditt

hjerta var kallt?

— Hoppet att vid din sida finna den lycka, som kär-

leken förvägrat mig, svarade Conny, — Jag hade älskat,
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l

älskat utan genkärlek, och jag sökte en vän, som under/*

vandringen genom lifvet skulle komma mig att glömma,
i

hvad jag lidit.

— Och denna vän var jag ämnad att blifva! Du
hade således endast en ljum tillgifvenhet att gifva i ut- *

byte mot min varma och hängifna ömhet? Dock, det är

förbi!

Hon räckte honom handen, sägande nästan ohörbart
: i

— Farväl, min högt älskade! Må den gode Guden 'i

göra dig så lycklig, jag önskar! Haf tack för denna tid

af sällhet, som flytt!

— Gertrud! utropade Conny och tryckte hennes hand
;

med häftighet till sina läppar.

Gertrud drog den hastigt undan och i nästa minut

var hon ur rummet.

Det fordrades flere sekunder, innan Conny återkom

till sig sjelf. Hade fadern sårat hans stolthet, så hade

dottern förödmjukat honom inför hans samvete.

Conn}^ hade kommit till Liedgreas hus med harm

och bitterhet i hjertat; han gick derifrån nedslagen af ån- .

ger. Den unga flickans afskedsord inneburo en så hög

grad af kärlek och glömska af sitt eget jag, att Conny ;

kände blygsel öfver sitt uppförande.

I h varje menniskas lif finnes en vändpunkt, då ka-
^

rakteren vanligtvis erhåller sia bestämda pregel. Så var

fallet med Gertrud. Den brutna förlofningen utgjorde
^

en af dessa händelser, som på ett mäktigt sätt skulle

gripa in i hennes själs utveckling.

Gertrud hade aldrig vetat, hvad en smärta, en ge- .

norngripande sorg eller en .förkrossande olycka ville säga. i

Hon hade gått på rosor, hvilka varit belysta af lyckans ^

solsken, och, hon hade icke ens kunnat tänka sig möj-

nå
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ligheten af, att på hennes väg skalle finnas några törnen,

eller att hennes hjerta kunde träffas af ett hårdt slag.

Hon hade tagit för afgjordt, att hon vid första hemsökel-

se af sorgen skulle duka under och dö.

Och nu hade Gertrud likväl drabbats af den bittra-

ste smärta, hon kunde erfara. Hon hade emottagit det

förkrossande slaget utan att vackla, utan att en suck

eller en tår undfallit henne.

Gertrud stannade innanför den dörr, som hon till-

slutit efter sig, då hon lemnade Conny, och lutade sig

mot dörrposten för att uppfånga de sista ljuden af hans

steg. När de bortdogo, dignade hon ned på tröskeln och

blef liggande der en lång stund. De färglösa läpparne

rörde sig, hon framhviskade en bön.

Nu hördes en annan dörr öppnas, och steg nalka-

des. Gertrud reste sig hastigt. Det var Berta, som kom.

— Hur är det, Gertrud? frågade hon. — Du är så

blek. Har något obehagligt förefallit emellan dig och

Conny?

Gertrud räckte sin venstra hand emot henne med

orden :

— Conny och jag äro icke mera förlofvade.

Berta stirrade på Gertrud. Denna fortfor:

— En gång skall jag förklara dig allt ... nu icke,

ty jag kan ej tala derom. Jag skall likväl innan kort

ega mod att göra det. Underrätta min far om hvad som

passerat, så besparar du mig en plåga. Det är icke jag?

utan Conny, som brutit förlofningen.

Hon tryckte Bertas hand och gick ut.

Den unga enkans utseende röjde den största oro och

ångest, då hon såg efter Gertrud, Hon trädde ut i sa^
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longen. HäradsliöfdiDgen stod der. Då han fick se Ber-

ta, kom han emot henne sägande:

— Har Berta träffat Gertrud, och hur ger hou sig

till freds?

— Farbror vet således, hvad som händt ?

— Ja, fullkomligt, efter det egentligen är jag, som

hrutit förlofningen, eller rättare tvungit Wenuer att gö-

ra det.

— Men farbror, hvad har då Wenner gjort, som

kunnat förmå farbror att öfver Gertruds hufvud hopa des-

sa lidanden?

— Hvad han gjort! inföll häradshöfdingen häftigt,

— Han har bedragit mig, då han friade utan att förut

säga, att han var son af en lifdömd brottsling och bro-

der till en kringstrykande positivspelare , . . Nu frågar

jag dig på samvete, bör en man, med dylikt ursprung och

dylika slägtförhållanden, blifva måg åt Göran Liedgren,

och är han icke én oförskämd lymmel, som förtjenar ut-

visas ur hvarje hederlig familj, då han vågar försöka

komma in i den, utan att först säga: vill ni blifva be-

slägtad med brottslingens son?

— Jag kan ej fatta, hvad hans härkomst har att

göra med den saken, inföll Berta. — Wenner sjelf bar

ju hvarken stulit eller mördat; han är allmänt känd att

vara en ung man med god t hufvud och stora kunskaper.

Han är äfven aktad för sin i allo redbara karakter, oeh

detta bör, enligt min öfvertygelse, vara tillräckligt för

att göra honom värdig hvilken aktningsvärd flickas hand

som helst.

— Fraser, bästa Berta. Brottets barn hafva fått

ett sådant arf, att de sjelfva böra inse, att de ej kun-

na förena sina öden med ansedda familjers. Den skam,
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de ärft, går till tredje och fjerde led, och heder och

samvete bjuda dem att ej göra någon annan delaktig af

ett dylikt arf.

— Detta var en hård dom, inföll Berta upprörd. —
Farbror vill dermed säga . . .

— Att den, som vet, att vid föräldrarnes namn är

fäst vanära eller brott, bör vakta sig att öfverflytta

skammen deraf på en oskyldig. Ett giftermål emellan en

vanfrejdad mans son eller dotter och en person, som eger

ett anseclt namn, skall alltid blifva en olycka för den

senare, emedan bon eller han derigenom kommer att få

lida af tusen förödmjukelser. Du säger, att Wenner åt-

njuter allmänt anseende för sin duglighet och redbarhet,

och jag medger, att du har rätt; men hvad hjelper det,

om han är en aldrig så utmärkt ung man? Fläcken, som

hans far gifvit honom, finnes alltid qvar, och med den

följer en hemlig fruktan, att sonen en dag, förr eller se-

nare, genom någon handling skall visa, att han är af sam-

ma blod, som den dömde brottslingen. Wenner har godt

hufvud, har fått god uppfostran och derigenom förvärf-

vat sig förmåga att beherska och styra utbrotten af si-

na råare lidelser
;
men om något tillfälle skulle inträffa,

då de uppretades, är alltid fara, att han kan hemfalla

till fel, hvilka skola brännmärka hela hans lif. Nog af,

det skall aldrig sägas om mig, att jag gifvit min dotter

å'^ en karl, h vilken är en uppkomling och som endast

genom en lycklig slump blifvit förflyttad från den läg-

sta ståndpunkt i samhället till en, som han aldrig bort

innehafva. Det är och blir ett riktigt gäckeri med lagen

och dess handhafvare, att en mördares son skall intaga

domarestolen,
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Berta hade, under det Liedgren talade, oupphörligt

skiftat färg. Då han tystnade, inföll hon:

— Hur är det möjligt, att en så upplyst man, som

farbror, kan resonnera så ensidigt, som att barnen skola

lida för föräldrarnes missgerningar? Hvilken del hafva

de väl i dem?

3 — En ganska stor. I fall du hade lika mycken

erfarenhet, som jag, af huru förbrytarnes afkomma ärfver

föräldrarnes laster och brott, skulle du icke tala som

du nu gör, utan, i likhet med mig, draga dig från all

närmare beröring med dem. Uppfostran och vanor förmå

visserligen mildra och förmedla de ärfda anlagen; men

det kan i alla fall icke hända, att jag anförtror min

dotters lycka och framtid i händerna på brodern till en

för stöld tilltalad gatsångare.

— Men det hade likväl kunnat hända farbror nå-

got ännu svårare; utropade Berta med fasthet, — och

att det icke inträffade, derför har farbror endast ornstän-

digheterna att tacka.

— Hvad menar Berta? frågade häradshöfdingen och

såg på den unga qvinnan med en skarp blick.

— Jag menar, att farbror för ungefär en vecka se-

dan erbjöd en qvinna sin hand och sitt hjerta . . .

— Sant, och jag bad henne betänka sig till dagen

före vår afresa.

— Men hon svarade likväl genast, att hon icke b^-

böfde denna betänketid, att hon icke kunde blifva far-

brors maka. Hade hon icke redan då så bestämt sig,

skulle likväl detta samtal afgjoit hennes svar. Nu har

hon lärt, att hon aldrig får gifta ora sig, äfven om hen-

nes hjerta vore med de varmaste känslor fäst vid en

man.
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— Jag torstår dig icke, Berta. Hvad har mitt fri-

eri till dig med Wenner att göra? Han är väl icke en

orsak till det afslag, du gaf mig, eller skulle må häuda

ryktet tala sant, som påstår, att . . .

— Jag önskar icke veta, hvad ryktet påstår, sade

Berta stolt, — emedan jag endast har för afsigt att frå-

ga : Känner farbror den qvinnas härkomst, hvilken ni

erbjöd er hand? Vet farbror verkligen, om hennes föräl-

drar voro bättre än Wenners, och om ej hon, i likhet

med honom, har vanära till fädernearf?

— Jag vet, att hennes far var morbror till La-

gerskog och således på långt håll beslägtad med min

hustru.

— Men detta hindrar icke, att min stackars far

tillbragt tre år på . . .

Berta lade sin hand på Liedgrens arm och hviskade

några ord i hans öra.

Häradshöfdingen bleknade och gjorde en rörelse,

som om orden bränt honom. Han såg på den unga en-

kan med tviflande blick; men uttrycket i hennes ansigte

var sådant, att det allt för tydligt bekräftade den sorg-

liga sanningen af hennes ord.

— Nå väl, återtog Berta, — är jag, hans dotter,

derför mindre värd aktning och tillgifvenhet? Jag

tror det icke. Och ändå skulle farbror i dag draga i

betänkande att erbjuda mig sitt namn. Ar jag väl efter

denna bekännelse en sämre menniska, än före den sam-

ma? Eger jag icke ännu samma dygder, som förmådde

farbror att bjuda mig sin hand? Och om så är, böra de

väl gälla något . . . Gäller mcnniskovärde ensamt, då»

farbror, är domen öfver Wenner orättvis, och ni har för

en fördom offrat ert barns lycka. Khn ej Wenner blifva
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;

bäste farbror, kan jag icke stanna i farbrors hus såsom

Gertriids vän. Skola vi låta fördomarne beherska oss, [

måste de tillämpas med konseqvens. Jag är således

fullt beredd, att farbror äfven skall förbjuda Gertrud

all beröring med mig såsom en henne ovärdig person.

För att bespara oss båda förödmjukelsen att höra detta

uttaladt, skall jag på mitt ram afvakta farbrors beslut. •

Förr än jag fått del deraf, återse vi hvar andra icke.

En timme derefter öfverlemuades till Berta en liten

biljett från häradshöfdingen. Den lydde:

^^Lexan, som Berta gaf mig, var skarp och möjligen

äfven rättvis. Jag vill ej reflektera deröfver nu. Du vill

ej blifva min maka, detta har du bestämdt förklarat : må

så vara; men tro icke, att det, som du upptäckte för mig

i dag, gör, att jag bär detta afslag, utan var försäkrad,

att det icke i något afseende inverkat på min tiilgifven*

het. Beviset härpå är, att jag ber dig qvarstanna hos .

Gertrud. Hon behöfver Bertas vänskap för att kunna

trösta sig öfver den förlust, hon gjort, och säkert skall
'

du icke på henne vilja hämnas de misstag, som du anser

begångna af Göran Licägrcn.^

EXTONDE KAPITLET,

Medan allt detta tilldrog sig i Liedgrens hus, såg

man grefve Strålkrans promenera Begeringsgatan uppåt

ända till Johannis gränd, der han gick in genom por-
'

ten till ett litet rödmåladt trähus, beläget i hörnet af f

nämda gränd och Regeringsgatan, |
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Gården var rymlig, och på tröskeln till ett af de

små, sneda linsen, som lågo midt för ingången, satt en

karl, höljd i slarfvor, sysselsatt med att sätta rörpin-

nar i en fogelbnr. Bredvid honom stod en större bur?

uppfyld med små olyckliga, befjädrade fångar, hvilka

flaxade omkring, förskrämda och flämtande.

När grefven inträdde, såg karlen upp och blickade

med ett skelande ögonkast på den fine herrn.

— Bor det någon, som heter Fredriksson här? frå*

gade grefven.

Fogelfängareu tillslöt ena ögat, då han svarade:

— Herrn menar väl positivprinsen, kan jag tro? Jo,

han bor der, tilläde han och pekade på ingången till det

lilla hörnhuset.

Grefven trädde in i en liten, renskurad förstuga^

kring hvars väggar låg finhackadt granris. Bedan en-

tréen gaf till känna, att den boning, dit grefven ämna-

de sig, egde en ordnande qvinnohand. Strålkrans knac-

kade på dörren, och några minuter derefter öppnades

den. Framför den förnäme herrn stod en ung, vacker

qvinna, med ett barn på armen. Hennes klädsel var en-

kel, men ytterst snygg. Det stora, hvita förklädet och

den lilla remsan omkring halsen, som nedföll på den

mörka bomnllsklädningen, gåfvo åt hennes person något

så angenämt, att ögat med särdeles välbehag stannade

på henne.

— Av Fredriksson hemma? frågade grefven.

— Nej, min man har just i dag på morgonen rest

bort, svarade den unga hustrun.

— Det var ledsamt; jag hade Önskat tala vid ho-

nom, sade grefven, som, i stället att aflägsna sig vid

denna underrättelse, steg in i boningen.
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Han blickade omkring sig i det stora hörnrum-
t

met. De tre fönstren voro uppfylda af blomkrukor och
j

försedda med hvita gardiner. Möbleringen var visserli-
|

gen tarflig, men öfver det hela h vilade en prägel af
j

snygghet och hemtrefnad; som gjorde ett fördelaktigt

intryck.

Hanna, Pauls hustru, såg undrande på grefven, som

sä der helt obesväradt trädde in.

— Mitt namn är Strålkrans, sade grefven, — och

efter som jag icke träffar er man, torde ni tillåta, att

jag säger er, hvad jag ämnade säga honom, eller rättare

gör er några frågor, som jag önskar ni måtte

besvara.

— Om jag kan, så skall jag det visst, förklarade

Hanna och satte fram en stol åt den främmande.

— Ar det af behof, som er man fortfar att gå om-

kring med positivet? frågade grefven.

- - Det är hans födkrok, svarade Hanna otvunget.

— Han har aldrig gjort något annat, och han har sedan

gossåren tagit sitt bröd på detta sätt. !

— Eger han ej några besparingar eller något annat

att lefva af? Man har sagt mig, att han skulle ha en

rik bror . .
.
gör då denne ej något för honom?

— Min man eger visserligen några små besparingar
;

men dem vilja vi icke röra, utan de äro ämnade för vår

ålderdom, genmälte den unga qvinnan. — Nog är det
‘

sant, att hans bror är både en rik och en ansedd karl,

och han gåfve gerna Paul hälften af sin förmögen-

het, om min gubbe ville taga emot den; men Paul har i

en gång för alla afslagit alla gåfvor af brodern. Han
håller för mycket af honom att vilja hafva något annat,

än hans tillgifvenhet. Paul blir ledsen, bara hans bror '

4
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talar om att gifva honom något, så icke är det Con-

nys fel, att Paul icke delat hans pengar. För öfrigt,

b vad skulle min man med dem att göra? Han kunde

ändå icke afstå från att gå land och rike omkring med

sitt positiv: det har blifvit hans natur. När han en tid

hvilat derifrån, längtar han efter sina vandringar, och

hvarför skulle han icke då fortfara med dem? Vi hafva

ju vår utkomst, äro glada och lyckliga, utan öfverflöd

och utan bekymmer.

Det låg i Hannas ton och utseende något, som tala-

de om sann förnöjsamhet.

— Men har det aldrig fallit Paul in, att hans egen-

skap af positivspelare ger honom en karakter af äf-

ventyrare, och att hans bror möjligen kan hafva obehag

deraf?

— Ack, herr grefve, om han någonsin tänkt något

dylikt, skulle han helt säkert genast upphört med att

sjunga på gatorna; ty högre än sin egen trefnad, mig

och barn, sätter han ömheten till brodern . . . Men hvem

skulle väl kunna misstänka, att positivspelaren och no-

tarien Wenner äro bröder? Vi säga det ej för någon.

Conny har aldrig, sedan han gick in i hofrätten, kunnat

förmå Paul att besöka sig. Paul brukar säga: ‘Wan

skulle undra, hvad gatsångaren hade att göra hos hof-

rättsnotarien. Det angår icke någon, att vi äro bröder;

det är ju en sak, som vi kunna behålla för oss.

— Ar ni då säker på, att det ej
-

fins personer, som

känna till förhållandet och kunna begagna sig deraf

för att skada Wenner? Jag anser honom derjenjte vara

en man, som icke förnekar sin bror, huru stora obehag,

han än genom detta erkännande skulle kunna ådra-

ga sig.
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— Ja, deri har herr grefven nog rätt, inföll Hanna

lifligt, — och det är just detta, som nu förmått Paul att

resa bort i dag på morgonen. Han har sagt, att han

skall blifva borta, till dess Conny lemnat hufvudstaden. .

— Var det något särskildt, som förmådde er man

till detta steg?

— Nog var det så. Conny har i går gått ifrån ett

stort sällskap för att tala vid Paul, och det, fastän i säll-

skapet funnits en baron, som heter Lodstein, och som

Paul trodde hafva kännedom om, att han och Conny äro

bröder. Han hade den dagen icke ämnat sig till Djur-

gården; men på morgonen hade en pojke varit här från

Hasselbacken och sagt till Paul, att några herrar, som

åto middag der, önskade höra honom sjunga, och de lof-

vade att betala honom bra, ora han kom dit med sitt

positiv. Paul gick, men hade icke förr börjat sin sång,

än han fick se den der baronen och sedan sin bror. Ge-

nast misstänkte Paul, att någon snara blifvit utlagd, och

att man narrat honom dit för att förödmjuka Conny,

Han tog sitt positiv och gick, men hann ej många steg,

förr än Conny kom efter honom. Paul bad Conny flere

gånger, att han icke skulle gå med honom, emedan Paul

fruktade, att baronen gissade till, att Conny var hans

bror, men då hade Conny svarat: ^‘Nå, än sedan? Tror

du, att jag gör någon hemlighet deraf? Nej, min käre

Paul. När jag skilts vid dig, ämnar jag i alla fall säga
^

åt hela sällskapet der uppe, att du är min bror.^^ Dessa
5

Connys ord oroade Paul, och han sade, då han kom hem:
j

^^Jag reser bort på några dagar, ty eljest blir jag en or- :

sak till ledsamheter för Conny. Alla menniskor äro icke ?

såsom han, och de flesta skola draga sig från honom, när •

de få veta, att han är bror till mig.^^ ;
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— Skulle ni vilja, att er man öfvergåfve sitt kring-

irrande lif? frågade grefven efter en stunds tystnad.

— All ja, nog skulle jag tycka mera om, att han

hade ett annat yrke; men jag håller så mycket af honom

och vet,_ att han icke trifves annorlunda, derför är jag

nöjd som det är.

— Jag hade eljest velat göra honom ett förslag,

nemligen att blifva klockare på landet. Jag har en så-

dan plats ledig i en församling, der mina större gods

äro belägna. Om Fredriksson vore hågad antaga denna

syssla, skulle jag ställa om, att han erhöll den. Hans

vackra röst kunde der komma väl till pass. Nu önskar

jag, att ni ger honom del af mitt förslag. Säg honom

äfven, att om han älskar sin bror, er och sitt barn, bör

han uppoffra sina kringvandrarevanor och söka försona

sig med ett ordnadt lif. Han eger då en framtid, och

såsom gift karl bör han tänka på att erhålla en stadig-

varande plats i lifvet.

— Men, herr grefve, icke vill jag, att Paul för oss

skall göra ett sådant våld på sig. Ack, han skulle icke

trifvas, om han nödgades afsäga sig sitt nuvarande lef-

nadssätti

— Om ni icke vil), att han gör det för er och ert

barn, måste ni vilja det, då jag säger er, att hans upp-

trädande vid Hasselbacken troligen skall hafva till följd,

att förlofningen emellan Wenner och fröken Liedgren

blir uppslagen. Ni känner icke, hvilka fördomar man
har emot alla dessa menniskor, som resa omkring och

lefva af att roa andra. Wenner skall aldrig förmås att

förneka sin bror, och denne bror åter skall alltid, om
han icke afstår ifrån det lefnadsyrke, han nu har, in-

verka ofördelaktigt på Wenners framtid. An mera: er
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lille son skall en gång växa upp, och ni vill väl icke,

att han skall komma att blifva, hvad fadern är? Icke

en ibland hundra bibehåller sin själ fri från lastens be-

smittelse, då han såsom Paul måste letva ibland gator-

nas befolkning. Om ni vill göra er son till en duglig

karl, så begagna ert inflytande och öfvertala er man att

antaga mitt anbud.

Grefven reste sig upp, räckte den unga qvinnan

handen och tilläde:

— Jag åtejrkommer om en vecka. Er man skall ju

blifva borta endast ett par dagar. Ni måste emellertid

lofva mig, att, till dess Paul gifvit ett bestämdt svar

ingenting nämnes för hans bror. Lef väl till härnäst.

Hanna neg och framstammade en tacksägelse för

grefvens godhet, hvarefter denne aflägsnade sig, dyster

och tankfull.

Ännu viste han ej, om Berta älskade Wenner el-

ler icke. Talade ryktet sanning, då det påstod att hon

gjorde det? Huru som helst, icke skulle svartsjuka

hindra honom att handla så, att han kände sig till freds

med sig sjelf, Lodstein hade beslutat att skada Wen-

ner; Strålkrans ansåg för sin pligt att motarbeta ho-

nom, efter så väl Wenner som hans bror genom den

der olyckliga spelvinsten ådragit sig baronens hat.

Om Wenner egde den lycka, Strålkrans förgäfves efter-

sträfvat, så skulle detta aldrig utöfva något inflytan-

de på dennes handlingar.

Sedan grefven aflägsnat sig från positivspelarens

hem, hade Hanna gått att öppna en dörr, som förde in

till ett litet rum bredvid det stora.

— Kära moster, ropade hon åt en gammal gumma,

som befann sig der inne, och i h vilken vi igenkänna vår
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förnämt främmande jag haft?

— Ah ja, jag hört hvart enda ord, och det säger

jag dig, Hanna, vill du nu icke göra karl af din kring-

strykande man, så blifva vi då aldrig vänner. Tänk

bara, att blifva en hederlig klockare på landet med

boställe och anseende! Skulle tro, att det icke går af för

hackor! Det vore något bättre, det, än att stryka gator-

na omkring och skråla vid positivet. Om du ej säger ifrån

åt Paul, så gör jag det, för det skall bli slut med det

här lifvet, det lofvar jag.

— Men. moster, Paul är ju en så ordentlig och bra

karl, att . . .

— Att han ändå bara är en fattig positivspelare.

Ja ha, alldeles det, ja; men se, nu är saken afgjord: han

skall blifva klockare, och det så sant jag heter Lova.

Hanna log och bad, att moster icke skulle blanda

sig i saken, utan låta henne tala med Paul.

Sent på aftonen besökte Conny sin brors hem och

fick då veta, att Paul var bortrest. Hanna sade, att

hon icke viste, när Paul skulle återkomma.

Conny talade länge och enskildt med jungfru Lova

om ett årligt anslag, som Conny gjort för sin brorson,

på det gossen skulle kunna få en ordentlig uppfostran.

Conny anförtrodde gåfvobrefvet åt Lova, tillika med en

summa penningar för oförutsedda behof, som hon skulle

lemna Hanna, när han rest från Stockholm.

När Conny beredde sig att gå, yttrade Hanna;
— Du ser sorgsen ut, Conny; har något ledsamt

händt dig?

Hon tänkte pä grefvens ord ora förlofningen.
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— Ah nej, jag mår icke rätt väi, sade Conny ock

tog afsked.

— Reser du i morgon, såsom du sagt lill Paul?

sporde Hanna, då han stod vid dörren.

— Det tror jag icke. Vi återse hvar andra, innan

jag lemnar Stockholm.

Conny gick.

Tvenne dagar derefter återkom Paul sent om afto-

nen. Han vandrade helt muntert till sitt hem med det

kära positivet på ryggen. Då han inträdde på gården,

satt fogelfängaren utanför dörren.
o— Ah kors, är positivprinsen redan hemma igen

!

utropade han vid Pauls åsyn. — Hvarför har du haft

så brådt om den här gängen? Du tror kanske, din ga-

lande gök, att hustru din gråtit. Ah nej, hon har haft

en förnäm herre, som tröstat henne. Nog skall en vara

blind som en uggla om dagen och dum som en gråsparf,

om en icke kan räkna ut, hvarifrån positivspelarn får

sina pengar. Jo jo, det lönar sig bättre att halva en

vacker gumma, än burarne fulla af foglar. Ha, ha, ha!

Paul stannade vid .fogelfängarens tillrop. Han hade

vid smädelserna emot Hanna satt ifrån sig positivet, och

då trashanken upphäfde sitt hånskratt, stod Paul fram-

för honom.

— Hör på, Nilsson, sade Paul med dämpad vrede,

— du må gerna utösa din elakhet och afund emot mig;

men öppna ej din näbb för att säga ett ondt ord om

min hustru, för då händer det allt, att du blir kring-

klappad, och det så, att du aldrig glömmer det. !

— Ah, det vore väl nog, om du skulle kunna lägga;

din fina riäfve på mitt smutsiga skinn. Eller tror du,

din lergök; att jag är rädd för tocka der ord från dini
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mun? Nej du, icke mera än för foglalät, och derför skall

jag säga dig, att din hustru, innan du gifte dig med

henne, i Upsala varit en . . .

Nilsson fick icke tala ut, ty Pauls hand täppte med

ett eftertryckligt slag munnen på honom, och fara var,

att detta slag efterföljts af ett dussin andra, så framt

icke en röst i det samma utropat:

— Hvad^ Paul, jag tror du förifrar dig mot den

der slyngeln!

Paul vände sig om, och Conny stod der.

— Kom, och spill hvarken ord eller slag på smä-

daren, det leder ändå till ingenting, bifogade Conny, i

det han fattade tag om Pauls arm och drog honom

med sig.

Fogelfängaren, som varit van, att Paul helt tålmo-

digt fördragit alla hans utfall och otidigheter, utan att

någonsin visa sin harm deröfver, hade vid det häftiga

slaget blifvit alldeles förbryllad. I likhet med de flesta

elaka menniskor var Nilsson modig endast mot den, som

icke försvarade sig, men feg som en stackare, då han

hade framför sig ett par starka knytnäfvar. Pauls slag

hade derför fullkomligt tystat munnen på honom, ända

till dess han såg Paul och Conny aflägsna sig. Då ro-

pade han efter den förre:

— Det här skall du, min själ, få betala, det an-

svarar jag för.

Conny och Paul inträdde i den seiiares boning, der

Hanna med glädjestrålande ansigte helsade sin man. I

samma ögonblick, hon lindade sina armar om han hals,

hade en karl, som genom den halföppna porten, hvilken

Conny glömt att stänga, bevittnat uppträdet emellan
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Nilsson och Paul, inträdt på gärden och gått fram till

fogelfängaren.

— Har ni foglar att sälja? frågade han och betrak-

tade mannens af ilska förvridna ansigte.

— Visst har jag det, snäste Nilsson och tilläde,

mumlande för sig sjelf: — Kan jag göra den kanaljen

något, så . . .

— Skall ni icke underlåta det, inföll främlingen. —
Godt, låt oss gå in der ni bor, så skall jag kanske

kunna hjelpa er med den saken.



TREDJE PERIODEN.

j^ÖRSTÄ KAPITLET.

Det gifves tidpunkter i vårt lif, med hvilka vi icke

gerna sysselsätta våra tankar. En sådan utgör den tid,

som följde efter brytningen af min förlofning.

Intrycket af att blifva förklarad ovärdig att erhålla

en hederlig mans dotter till hustru, derför att jag var

son till en brottsling, lemnade, till att börja med, icke

det ringaste rum för någon annan känsla, än sårad stolt-

helt. Huru jag än granskade mitt lif, fans, då jag jem-

förde det med andra unga mäns, ingenting, som berätti-

gade Gertruds far att handla, såsom han hade gjort.

Jag hade allt igenom gjort mig känd för duglighet och

redbarhet. Det gafs icke någon handling, som kunde

sägas på minsta sätt hafva kastat skugga på min heder,

och ändå hade Liedgren förklarat mig icke kunna blifva

hans måg. Det, som kunnat göra mig ovärdig dertill,

min kärlek till Berta, egde han ej någon kunskap om,

och om han anat den, skulle detta icke inverkat på hans

samtycke att gifva mig sin dotter, då jag begärde hen-

nes hand. Det var fördomen, endast fördomen, som

verkade denna brytning.

När Liedgren aflägsnade sig, var det den -sårade

Positivspelarens Son. 14
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sjelfkänslan, som ensam förde ordet. Uuder inflytande
|

af den samma fattade jag pennan och skref till Berta,
|

som jag i mitt uppretade själstillstånd anklagade för att

vara upphofvet till det onda. Mig tycktes, att hon bort

känna den man, till hvars dotter hon så godt som tvun-

git mig att fria, och att hennes pligt varit att upplysa

mig om hans högmod. Jag hade lyckats öfvertyga mig

sjelf, att jag egde all rätt att anse Berta såsom den,

h vilken ådragit mig de förödmjukelser, jag utstått. Jag
|

skref också följande bref till henne:

^^Min fru 1

Ni kan nu triumfera, ty genom er har jag genom-

lefvat alla de qval, en menniska kan utstå. Jag har äl-

skat utan hopp. Ni kunde likväl icke ens medgifva

mig den fattiga glädjen, att såsom fri man få tillbedja

er, utan ni ålade mig att binda mig vid en annan, före-

gifvande, att jag stört den stackars flickans lugn. Jag

lydde er, derför att jag ännu aldrig låtit någon förgäf-

ves vädja till min pligtkänsla. Jag gick att utan allt

betänkande egna denna flicka, som jag aldrig älskat, mitt

lif. Således eger jag ingenting att förebrå mig.

Nu till er, som inledt mig i denna förbindelse. Huru

har ni handlat? Såsom en hjertlös egoist. Ni ville blif-

va qvitt en person, hvars hyllning misshagade er, och

ni inkastade honom helt bekymmerslöst i en närmare för-

bindelse till Gertruds far. Hvad betydde det för er, om

Göran Liedgren i sitt öfvermod komme att förolämpa

mig på ett sådant sätt, att en hel lefnad icke skulle

kunna försona skymfen, blott ni undgick en kärlek, som ^

besvärade er! Nå väl, se här vinsten af ert handlings-

sätt. Om Gertrud af mig varit älskad lika högt, som
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jag en gäng älskade er, skulle jag det oaktadt, efter fa-

derns uppförande för några timmar sedan, icke kunnat

annat än afsky henne. Huru tror ni då mina känslor

skola vara nu, då jag aldrig hyst kärlek för henne? Jo,

de äro så bittra, att de endast kunna jemföras med

dem, som jag känner för er, upphofvet till dessa föröd-

mjukelser. Ni har segrat, ty i dag är ni mig lika för-

hatlig som den qvinna, ni gjorde till min fästmö.

Om jag en gång i utbrottet af en otyglad passion

var nog olycklig att emot min vilja kompromettera er,

har ni nu blifvit hämnad, i det Gertruds far förklarat

mig ovärdig att äkta hans dotter.

Lef väl och lyckönska er att hafva betalat mig det

onda, jag ofrivilligt gjort er. Då ni läser dessa rader,

har jag återlemnat Gertrud den ring, som fjettrade hen-

ne vid Conny Wenner.’^

Innehållet af- detta bref utvisar bäst, hvilken obe-

tydlig plats förståndet för Ögonblicket innehade i min upp-

rörda själ; ty hade det egt blott en enda röst med, då

jag nedskref de besinningslösa orden, skulle de säkert al-

drig blifvit skrifna.

Sedan jag förseglat denna uppbyggliga epistel, gick

jag till Gertrud för att under inflytande af samma käns-

lor, som dikterade brefvet, bryta förlofningen. Jag lem-

nade Liedgrens betjent brefvet till Berta, att bäras upp

till henne, och tog sjelf vägen in i salongen. Min ön-

skan var, att Berta skulle läsa brefvet, medan jag åter-

gaf Gertrud hennes ring. Mitt samtal med denna blef

likväl helt annorlunda, än jag beräknat.

Jag hade väntat mig tårar, anklagelser och stolt

förakt, då hon fick erfara, att jag var ett barn af lågt
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ursprung: men jag gick ifrån denna flicka, hvars trolof-

vade jag hade varit så länge utan att ana hvilket ädelt ^

hjerta hon egde, med en varmare tiilgifvenjiet, än jag .i

någonsin hyst för henne. Jag erfor en känsla af djup t

blygsel öfver all min sjelfviskhet, och jag återvände till ^

mitt logis för att, innesluten i mina rum, öfvertänka

mitt förflutna lif, granska mina handlingar och söka ut-

staka min framtid.

Jag hade tillbragt hela dagen utan att se eller ta-

ga emot någon, då man på eftermiddagen knackade på

min dörr och öfverlemuade mig ett bref. Utan att se
^

derpå, kastade jag det på bordet, ty jag hade igenkänt

Liedgrens betjent och förmodade, att det var från Berta.

Brefvet fick ligga både länge och väl, innan jag bröt

och läste det. Andtligen beslöt jag mig dertill, men

med en egendomlig motvilja, emedan jag efter återkom-

sten från Gertrud önskade, att aldrig ha skrifvit till
j

Berta.

Just som jag hade brutit det, föllo mina ögon på

öfverskriften. Den var icke till mig, utan der stod med

Bertas handstil: ^^Grefve Mauritz Strålkrans Betjen-

ten hade gått vilse med brefvet eller ock lemnat mig

grefvens i stället för det, som var ämnadt åt mig; och

nu hade jag brutit grefvens bref! Min heder och min

grannlagenhet bjödo mig att genast försegla och sända

det till sin rätte egare, men bitter afund grep mig.
'

Denne bördens gunstling, som innehade alla de fö- !

reträden, jag saknade, egde må hända äfven det att va-

ra älskad af henne. '

;

Det rättsvidriga deri, att vi efter våra föräldrar

ärfva ära eller vanära, likasom vi ärfva rikedom eller

fatigdom, framstod lifligt, och jag kände en genomgäen-
|
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de förbittring emot denne man, af hvilkeu jag aldrig rönt

annat än den största välvilja. Jag glömde, att han upp'

trädt som min försvarare, då jag såsom barn misshand-

lades derför, att jag var mördarens son. Jag glömde,

att hans läppar varit de första, som yttrat något delta-

gande öfver mitt olyckliga fädernearf, och jag hade blott

den hågkomsten, att han tillhörde adelns privilegierade

klass. Jag uppstälde paralleler emellan grefven och mig;

jag kunde icke begripa, hvarför han skulle slå framom

mig, och likväl gjorde han det. Hade han bättre huf-

vud, bättre kunskaper och större begrepp om heder och

pligt, än jag? Min egenkärlek svarade beklagligen nej,

och likväl hade han genom sin rang, sina rikedomar och

sina relationer svingat sig upp till den plats, han inne-

hade. Om jag hela mitt lif arbetade med det största

nit, ådagalade den största duglighet och gjorde mig känd

för den utmärktaste skicklighet i mitt fack, skulle jag lik-

väl aldrig komma att bekläda en dylik plats, aldrig för-

värfva mig genom egna meriter den aktning, man helt

obetingadt skänkte hans grefliga rang.

— Har då denne man till sina seder varit så oför-

vitlig? tänkte jag. — Nej, han har varit spelare och en

gång ruinerat sig på spel, ehuru han genom arf efter si-

na förnäma slägtingar åter blef en rik man. Jag har

aldrig varit spelare, aldrig fört ett utsväfvande lif, och

mig vågar man skymfa, under det man bugar sig för

grefven.

Medan jag så räsonnerade, glömde jag, att samma

spelbord, som en gång uppslukat grefvens förmögenhet,

gjort mig rik. Jag uppsökte blott skuggorna i den mans

lif, hvilken jag var skyldig tacksamhet.

Menniskans egoism är en dålig rådgifvare. Under
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det jag harmades öfver de samhälliga orättvisorna, till-

hviskade mig min afund att taga kännedom om inne-

hållet af brefvet. Jag uppvek det. Berta skref:

^^Grefve Strålkrans

!

Mitt hopp, att ödet skulle bespara mig den bittra

smärtan att ännu en gång tillskynda er en sorg, har ni gäc-

kat. Det är andra gången, ni talar kärlekens språk till

mig, andra gången, ni lägger er framtid i mina händer,

och andra gången, jag tvingas svika edra förhoppningar.

Vredgas ej. Jag skall icke nu, såsom förra gången,

handlöst skjuta er ifrån mig; jag skall för er öppna mitt

hjerta, och ni skall förstå och vörda mina skäl, då jag

säger er, att våra öden icke hunna förenas.

Från föröta tiden af vår bekantskap har jag älskat

er. Jag var då barn och en främling i det land och den

familj, der jag uppfostrades, och i behof af en ömhet,

hvilken jag saknade. Ni gaf mig den och blef för mig

allt. Att den känsla, som fäste mig vid er, aldrig bort

uppstå i min själ, att den öfver er och mig skulle samla

sorger och lidanden, förstod jag icke då; men omständighe-

terna skulle lära mig inse det. Vi skildes.

När vi åter möttes, var jag fullt medveten af, hu-

ru jag borde handla. Jag hade nemligen gjort en för-

krossande upptäckt. Den rörde min far, och upplyste
,

mig om, att han i sina yngre år begått något brott, som i,

lik en mörk och dyster fläck häftade vid hans förflutna i

lif och kastade en skugga på hans heder. Han hade se-

dan dess bytt om namn, för att undgå förföljelsen af det:

allmänna föraktet, och han sökte genom stränghet emot:

sig sjelf, arbetsamhet och duglighet förvärfva sig en akt-

ning, som en ungdomsförseelse kommit honom att förslö--



319

sa. Han var god emot underlydande, barmliertig emot

fattiga ocli så samvetsgrann, att icke en gång elakheten

kunde anmärka något emot honom. Men det oaktadt

cirkulerade besynnerliga rykten, ehuru man ingenting

bestämdt kände om hans förflutna lif.

Det gafs blott två menniskor, som i possessionaten

Engberg igenkände den af lagen straffade. Dessa båda

voro min aflidne man och qvinnan Christina Barsk. Den

sistnämda uppbar af min far ett årligt underhåll såsom

betalning för sin tystlåtenhet; den förre fordrade hans

dotters hand såsom det enda pris, hvarför han skulle

tiga.

Då jag återsåg er, hade jag redan genomlefvat alla

de qval, som dessa upptäckter måste framkalla, och jag

viste, att min faders anseende hvilade i Lagerskogs hän-

der. Min pligt var att uppoffra mig för att skona min

far. Jag drog icke heller i betänkande att göra det,

och på det att ni skulle lättare glömma mig, var jag

fast besluten att lemna er i okunnighet om, att jag lyd-

de pligtens röst på bekostnad af hjertats.

Ni lemnade mig. Jag kallade er icke åter; jag dog

icke heller af smärta, ehuru jag tyckte, att jag bort upp-

höra att letva, då ni aflägsnade er. Vi återsågo hvar

andra endast tvenne gånger helt flygtigt under mitt äk-

tenskap. Ett år efter det jag blifvit enka träffades vi.

Ert sätt och hela ert uppförande läto mig förmoda, att

ni glömt det tycke, som fäste er vid mig. Men åren

hade ingenting förmått öfver min känsla; den tillhörde

er. Jag hoppades likväl aldrig blifva frestad att säga

er det, aldrig nödsakad att svara er, hvad jag nu måste

göra, nemligen att brottslingens dotter icke kan blifva

den ädle grefve Strålkrans’ njakg,.
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Jag vill icke, kan icke säga, hvad min fader bru-

tit; men ni skall förstå mig, då jag förklarar, att icke

någon kärlek eller några lidanden kunna förmå mig

att åt den, jag af hela min själ älskar och beundrar,

räcka en hand, vid hvilken är fäst vanärans förbannelse.
,

Jag har just i dag lärt mig, huru grymma menniskorna
^

äro emot barn af föräldrar, som samhället brännmärkt.
|

Jag vill icke, att den tid skall komma, då ni med en i

känsla af fruktan skall tänka på den qvinna, som med i

ett enda ord kan upplysa verlden om, att jag är dotter

till en fästningsfånge. Ni skall aldrig genom mig kom-

ma att på ert ädla stamträd inympa en ovärdig telning.

Om jag varit dotter af en aldrig så ringa och fat-

tig man, med obefläckad vandel, skulle jag utan betän-

kande lydt hjertats röst. Nu fordrar samvetet, att jag

nedtystar den.

Bjud till att förstå mig; f^sök att icke harmas,

utan låt den Berta, ni i dag erbjuder er hand, förblifva

er vän. Vi, barn af föräldrar, som lemnat oss att

försona deras missgerningar, vi böra vakta oss att draga

andra in i den cirkel af skam, som omgifver oss. Vi

hafva blifvit födda för att gälda hvad fädren brutit; vi

måste genom goda handlingar och glömska af oss sjelfva

betala den skuld, de efterlemnat. Det vore orätt att

klaga öfver, att straffet går igen på barnen. Tanken på,

#att ett enda begånget fel för med sig en hel kedja af

lidanden, icke blott för oss sjelfva, utan ock för våra ef-

terkommande, måste stå såsom en sköld emellan oss och

frestelsen. Den, som kastar denna sköld å sido, afviker

från den pligt. Gud ålagt botgöraren.

Som er vän önskar jag få lefva och dö; men er ma-

ka får jag icke blifva. Det skulle smärta mig, om ni
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icke kunde gifva mig er vänskap. Förlåt den sorg, jag

tillskyndar er, derom beder Berta^

Jag, som vid minsta anfall emot mig för min faders

brott, känt mig sårad, förödmjukad och retad, erfor vid

läsningen af Bertas bref en fullkomlig omhvälfniDg i

mitt inre. Jag började att betrakta våra samhällsfördo-

mar från en helt annan synpunkt än förut, och att bedö-

ma min egen ställning med mindre sjelfförblindelse, än

jag hittills gjort.

Den natten, liksom den föregående, flydde sömnen

från mitt läger, och jag tillbragte tiden med att genomgå

det förflutna.

Jag beslöt att gå till Strålkrans, lemna honom bref-

vet och erkänna, att jag lärt mycket, sedan jag af våda

kommit att bryta och läsa det.

Jag höll just på att kläda mig om morgonen, då

ett bud från grefven infann sig med ett bref. Det var

till mig, skrifvet af Gertrud. Bredvid förseglingen hade

grefven skrifvit: *^^Detta bref fann jag vid min hemkomst

sent i går afton på mitt bord. Åf misstag har det blif-

vit lemnadt i mitt hem. I fall ett till mig förirrat sig

till notarien, så sänd det med budet.

Jag gaf Strålkrans’ bud det svaret, att jag om en

timme skulle infinna mig hos grefven. Derpå bröt jag

Gertruds bref, något förvirrad öfver, att hon skref till

mig efter den brytning, som egt rum. Hvad kunde hon

nu hafva att säga? Det första föremål, som mötte mina

ögon, när jag uppslet omslaget, var mitt bref till Berta.

Det Jåg inuti ett från Gertrud.

Har Berta kunnat bedja Gertrud återsända det?
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tänkte jag, i det jag uppvecklade den senares skrifvelse

och läste :

^^Conny!

Inneliggande bref var ämnadt till Berta
;
men det

har aldrig kommit henne till handa, utan jag har brutit f

och läst det. Hon eger ej någon kunskap om dess till- 1

varo, och jag hoppas, att hon aldrig skall erhålla nå- i

gon. Må det förblifva, liksom hade det aldrig varit I

skrifvet. Låt mig, såsom din vän, få bifoga dessa ord:l

vi böra aldrig anklaga andra för våra lidanden^ utan en-
1

samt oss sjelfva. Granska vi våra handlingar, ligger i
|

dem upphofvet till våra olyckor. I

Jag behöfver icke säga något mera. Du har säkert
|

redan kommit till så mycket lugn, att du icke vill ställa I

Berta till ansvar för att hon ville bereda min lycka.
|

Denna lycka var icke i öfverensstämmelse med Guds
|

vilja, och derför ramlade den; men på ruinerna deraf

kunna vi resa upp en ny byggnad, starkare och bättre

än den, som störtat
:

jag menar vänskapens. Du förvånas

öfver detta förslag af dottern till den man, som så djupt

förfördelat dig.

Ack, förvånas icke, utan tag min hand, som i dag

räckes dig till vänskap! Den bjudes dig af uppriktigt

hjerta. Hvarför skulle du afsky mig? Mitt enda fel har

ju varit, att jag älskat dig, och detta hade jag gjort,

om du än varit född i ett fängelse. Jag hade velat

vara Berta för att ega din kärlek; men jag skall dö nöjd,

om du utan bitterhet vill minnas mig och om du, innan

vi skiljas för alltid, låter mig med några ord veta, att

du utan ovilja tänker på G-ertmd,^^
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Med rörelse förde jag Gertruds bref till mina läp-

par, och hade lipn stått framför mig, skulle jag ha ka-

stat mig till hennes fötter för att erkänna, att jag an-

såg mig ovärdig så väl hennes kärlek som vänskap.

Annu för tvenne dagar tillbaka var Gertrud i mitt

tycke ett barn, till hvilket jag skådade ned med en viss

öfverlägsenhet, och nu stod hon så högt öfver mig i

ädelmod och själsstorhet, att jag lifligt kände, huru rin-

ga jag var, i jemförelse med den unga flickan.

Geitrud hade tagit en sådan hämd, att hon stält

sig emellan mig och hvarje annan qvinna ;
ty hvar i

lifvet skulle jag väl finna denna fullkomliga glömska af

sig sjelf, denna förlåtande kärlek?

Jag skref till svar dessa ord:

detta ögonblick står tydligt för min själ, att om
jag egde tvenne lit‘, borde jag använda det ena för att

försona hvad jag brutit emot Gertrud, och det andra

för att göra mig värd hennes vänskap. Vid Gertruds

fötter är den rätta platsen för

Conny?
*

KAPITLET.

Mitt besök hos grefven blef ganska förödmjukande.

Jag hade att erkänna en handling, som vittnade om fö-

ga grannlagenhet.

Då jag omtalade, att jag, sedan brefvets försegling

af våda blifvit bruten, läst det, sprang Strålkrans upp,

fattade mig i armen och utropade;
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— Herre, har ni verkligen vågat läsa hennes bref

till mig?

— Ja, herr grefve. jag har glömt mig ända derhän.

Ett ögonblick trodde jag, att han ämnade kasta

mig på dörren; men i nästa minut släppte han min arm

och satte sig ned i en fåtölj, mumlande något, som jag

icke kunde höra. Några sekunder förflöto, derefter såg

han upp och sade med fast och allvarlig röst:

— Ni har beträdt en orätt väg, i fall ni tror er

genom blind eftergifvenhet för edra passioner kunna vinna

framgång i lifvet. En dylik svaghet fläckar mannens

ära; ty ännu aldrig har lidelsernas slaf skapat lycka

och framgång för sig sjelf eller andra. Hvad gag-

nar intelligens och bildning, om de ej kunna vägleda oss

så, att vi i allt och vid alla tillfällen handla, såsom

stode vi inför Guds ögon?... Gif hit fru Lagerskogs

bref, och jag vill söka glömma, att ni öfverträdt grann-

lagenhetens fordringar.

felodet brann sjudhett i mina ådror vid dessa ord,

men de voro väl förtjenta, och i stället att uppväcka

min vrede, framkallade de min blygsel. Jag egde också

mod att säga grefven de motiv, som ledt mig. Han af-

hörde mig, under det han stirrade på Bertas uppbrutna

bref, och då jag slutat, räckte han mig handen med

orden

:

— Afund öfver andras företräden är en bitter fiende

till vår frid och leder alltid till förnedring. Men det,

som är gjordt, kan icke ändras, och derför tala vi ej vi-

dare derom. Ni har likväl lemnat mig rättigheten att

gifva er ett råd. Jag vill begagna den. Då man, som ni,

beslutat att skaffa sig ett namn, en plats i lifvet och

förvärfva sig sina medmenniskors aktning, samt sålunda
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besegra de fördomar, som äro häftade vid er börd, måste

man fast och allvarligt sträfva till ett högt mål och icke

för egoistiska begär, som afse stundens fröjd, uppoffra

framtiden. Man börjar då icke^ med att blottställa qvin-

nor och leka med deras lugn, utan man inviger sig till

höga värf och gör sig till herre öfver sina lidelser. Det

gifs ej någon så ringa, att han icke genom en fast för-

tröstan till den Högste, ett sedligt lif och ädla handlin-

gar kan förvärfva aktning och komma verlden att glöm-

ma hans ursprung. Menniskorna äro långt mindre slaf-

var under sina fördomar, än vi tro, om vi blott sjelfva

gifva akt på, att vi i allt handla så, att vi uppfylla sam-

vetets fordringar. Felet ligger vanligtvis hos individen,

som icke inser, att han framkallat fördomarne emot sig

genom sina egna handlingar^ och sedan jemrar sig öfver

orättvisan. Ni, till exempel, hade absolut orätt, då ni

friade till Liedgrens dotter, utan att säga hvem och

hvad er far var. Om ni det gjort, hade ni lemnat ho-

nom frihet att afgöra, huru mycket er härkomst vägde i

fördomames vågskål, och ni hade då aldrig framkallat de

obehag, som drabbat er. Nu åter uppförde ni er så, att

det såg ut som ville ni, bakom er fosterfaders namn, till-

narra er Liedgrens dotter, och derför träffades ni af hans

förakt. Ni har således icke någon annan än er sjelf att

anklaga för hvad som händt. Tänk er tillbaka i ert lif,

och ni skall finna, att ni aldrig drabbats af någon för-

dom då ni sjelf helt oförskräckt erkänt, hvems barn ni

var. Vid ett sådant erkännande tystnar förtalet, och man
skänker obetingadt sin aktning åt förtjensten, äfven om
den liaft en brottsling till upphof ... Ni har egnat er åt

domarekallet. Nå väl, sätt er först till doms öfver ert

eget inre och låt icke falska anklagelser emot andra tje-
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nii till ursäkt, då ni skall bedöma egna misstag. Ransa-

ka i främsta rummet ert eget hjerta och leta icke upp

orsakerna till det onda hos andra. Och nu, min unge

vän, skola vi skiljas. Jag känner ännu ej innehållet af

detta bref, och jag önskar att rätt snart få kunskap om,

hvad ni redan vet ... Ni är välkommen åter till mig, i

fall jag med något råd kan gagna er, och ni kan hädan-

efter anse mig som er vän.

Grefven räckte mig handen. Jag tryckte den med

värma och tacksamhet.

Händelsen fogade så, att jag, efter att hafva haft

samtalet med grefven, träffade min forne principal, hä-

radshöfdiiig Kling. Han frågade, när mitt bröllop skulle

stå, och då han fick veta, att förlofningen var bruten,

erbjöd han mig genast en plats hos sig. Jag antog till-

budet och reste tvenne dagar derefter med honom till

hans hem.

, Jag skulle börja om mitt lif.

Så fort jag kom till min bestämmelseort, fördjupade

jag mig i arbete. Jag uppträdde icke mera såsom ett

dagens lejon, utan jag egnade min tid och hela min upp-

märksamhet uteslutande åt min verksamhet och sökte på

allt sätt införlifva mig med mitt kall såsom domare. Kling

fann mig mycket förändrad och, såsom han ofta sade,

till min förmån. Nu syntes det, påstod han, att jag med

verkligt intresse omfattade mitt kall.

Någon tid förgick, utan att jag fick bref från Paul.

Jag hade sedan min afresa från ^Stockholm blott erhållit

ett, och då lofvade han att snart skrifva för att under-

rätta mig om en förändring, som han tänkte på för fram-

tiden; men det kom ej något vidare bref, oaktadt jag ge-
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nast skef svar till lionorn. En dag på hösten erhöll jag

följande skrifvelse från Wicker.

^^Brovik den 10 September 18

—

Min hedersbror!

Dn måtte hafva mycket att göra der borta, ef-

ter du icke haft tid att rafsa i hop några rader till

svar på mitt senaste bref. Jag, för min del, tycker, att

du bort vara särdeles intresseiad af att veta, huru hän-

delserna ramla i väg härstädes. Då jag sist skref, hade

häradshöfdingen ej återvändt, såsom du torde erinra dig.

Han anlände hit en vecka senare, än mitt bref afgick.

Han kom med ett utseende, som om han sällskapat med

Hin ondes fru mamma. Strax derpå hade vi ting, i för-

bigående sagdt, ett riktigt dråpligt ting. Liedgren hade

fått i sin skalle, att jag i min person förenade tvenne nota-

rier, och följaktligen borde arbeta för två. Jag satte visser-

ligen i väg, allt hvad tygen höllo, med protokollsskrif-

ning, men det förslog icke. Jag måste skaffa mig hjelp;

men den saken tycktes icke röra gubben. Han teg som

en fisk och lät mig knoga, allt hvad fingrarne förmådde.

Han såg bister och kärf ut på domarestolen. Sådan har

jag aldrig sett honom. Vi, arbetshästar, emotsågo slutet

af tinget med verklig fröjd, då vi sista tingsdagen fingo

en ny rolighet att draga i härnad med. Stockholmspo-

lisen hade nemligen fått fatt i en stackare till positiv-

spelare, hos hvilken man funnit baron Casper Lodsteins

ur och åtskilliga nipp?r samt några silfveraskar ur den

mördades resschatull. Allt detta hade den gynnarn gömt

i sitt positiv, och der hade det säkert fått ligga ännu

en tid, om ej polisen kommit att göra en visit i positiv-

spelarens hem och der fått tag i fyndet. Positivspelaren
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togs nolens volens ooh sändes hit. Vi fingo således nö-

jet att taga emot honom vid vårt domarebord. Jag kan

icke begripa, hvad som gick åt gubben, när positivspe-

laren infördes och uppfordrades att säga sitt namn, men
han blef alldeles askgrå och under några ögonblick till

och med upprörd. I en handvändning var han likväl

åter kall och med orubbligt lugn gjorde han de vanliga

frågorna.

Den ändtligen för Lodsteinska mordet misstänkte och

anklagade är en illa växt, spenslig karl, trettiotre år gam-

mal, med ett vackert hafvud. Han heter Paul Fredriks-

son och uppträder med en sådan frimodighet, att man

skulle varit frestad genast förklara honom oskyldig till

all delaktighet i den hemska gerningen. Hans svar voro

bestämda^ och icke en enda gång kunde man beträda ho-

nom med tvetalun. Han sade sig vara fullkomligt oknn-

nig om^ huru de i positivet funna sakerna kommit dit,

och han förklarade, att han icke på många år varit åt

dessa trakter. Han hade aldrig haft någon kännedom

om baronens resa eller något, som rörde den aflidne. Allt

i den anklagades yttre och uppförande antydde en oskyl-

dig menniska med fritt samvete, men då han icke på nå-

got sätt kunde redogöra för, huru de funna effekterna

kommit i hans ego, och icke heller på nöjaktigt sätt för-

klara, huru han, en positivspelare^ kunnat få en så stor

penningsumma som den, hvilken fans i hans hem, då han

häktades, måste han qvarstanna i arresten, till dess man

kan göra vidare efterforskningar.^

Tinget var just slutadt, då fru Lagerskog och Ger-

trud återkommo till Brovik. Den följande morgonen

skulle länsmannen, hvilken under hela ransakningen va-

rit ilsken som en galen hund, forsla af med fången, emot
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hvilken dessutom fans den graverande omständigheten;

att han såsom yngling blifvit tilltalad för stölden af

en ring, hvilken han tagit från Fabian Lodstein, men

då af bristande bevis frikändes. Det ser ut, som om
positivspelaren hade en positiv fallenhet för att stjäla

just af herrar Lodstein, emedan han eljest varit känd

för ärlighet.

Länsmannen, som annars är så nitisk att hålla åt

tjufvar och skälmar, har vid detta tillfälle icke kunnat

dölja sin harm vid alla bevis emot positivspelaren.

Om aftonen, när tinget var afslutadt, samlades vi

som vanligt vid hemkomsten i salongen. Jag rusade å

stad med berättelsen, att man fått fatt i en positivspe-

lare, hvilken man ansåg för Lodsteins mördare eller åt-

minstone misstänkte såsom den, hvilken varit delaktig i

mordet. Gertrud frågade mig efter den anklagades namn,

och när jag nämnde det, blef hon snöhvit om kinden. I

förbigående vill jag nämna, att din f. d. fästmö under de

veckor, hon varit borta, undergått en ganska väsentlig

förändring. Om det är till hennes fördel, lemnar jag der-

hän
;
men hon är sig icke lik. Hon ser ut, som om hon

blifvit ett tiotal äldre och förståndigare. Aldrig mer

några tokroliga nycker och infall, aldrig något galet skämt,

utan en värdighet och ett allvar, som liknar en matronas.

Förhållandet emellan henne och söta pappa förefaller nå-

got generadt. Hon kastar sig icke om halsen på ho-

nom såsom förr, och h^ klappar icke mera de runda kin-

derna, utan man håller sig på behörigt afstånd ifrån hvar

andra.

Men vi skola vända tillbaka till positivspelaren. Ger-

trud gjorde mig alla möjliga frågor om, huru han upp-

förde sig under förhöret, när han skulle forslas af till
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fängelset o. s. v. Sedan jag derom gifvit allt det be-

sked, jag kunde, gick hon tvärt ifrån mig och bevärdi-

gade mig icke med ett ord vidare under hela aftonen.

Enkan, jag menar fru Berta, är sig i det närmaste

lik: vacker och stel. Nog kunde jag vara frestad att

våga mitt ståtliga skägg uppå, att något förefallit emel-

lan henne och Liedgren. Huru vida den senare fått rik-

tigt klart för sig, att Berta alldeles icke har lust att

para i hop sin ungdoms sommar med hans mannaålders

höst, vet jag icke bestämdt; men säkert är, att den

stolte mannen icke mera söker hennes sällskap. Han är

artig, men kall som en frusen fisk.

Nu kommer jag till det besattaste af hela histo-

rien.

Morgonen efter damernas återkomst till Brovik, sak-

nade man Gertrud. Hon hade gifvit sig af till Strängnäs,

hette det, i och för något, som hon glömt. Häradshöfdingen

och jag hade för mycket att tänka på för att sysselsätta

oss med det, som föranledt Gertrud att resa till staden.

Vid middagstiden frågade Liedgren Berta, om hon hade

sig bekant livad Gertrud glömt, som fordrade, att hon

sjelf reste för att hemta det. Sent på aftonen återkom frö-

ken, med rödgråtna ögon och ett utseende, som gaf

tillkänna, att hon icke funnit hvad hon sökt. Jag

stod i salen vid ett fönster, då hon inträdde. Hon

såg mig icke, utan tog vägen in i salongen, der Berta

satt. ^^Hvar har du varit hc^de jag denna fråga. —
Strängnäs hos den arresterade PauV^ svarade Gertrud.

^^Jag har tillbragt flere timmar med att tala vid honom.

Han är fullkomligt oskyldig, det viste jag förut, han är

ju bror...^^ Till hvem fick jag aldrig veta, ty Liedgren
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inträdde och helsade på sin dotter, ntan att göra henne

några frågor.

Om fjorton dagar blir nästa ting, och då skall ran-

sakningen med positivspelaren fortsättas. Vår länsman

flyger och far landet omkring, liksom vore han på jagt

efter BeeJzebubs anhang. Bara han får sigte på mig, bi-

ter han samman tänderna af ilska, mumlande: ^^Lyckas

jag ej få fatt i den verklige bofven och få honörn öfver-

bevisad om mordet, så skjuter jag mig för pannan i har-

men, men det är, liksom någon åtagit sig att beskydda

honom. ^

Hvilken honom, han menar, det vete foglarne; jag

vet det icke, lika litet som jag kan begripa, hvarför

Gertrud rusade å stad till fången
;
men icke nog med all

denna galenskap: dagen efter hennes resa till Strängnäs

skref hon till grefve Strålkrans. Jag fick i särskildt upp-

drag att lägga brefvet i väskan, hvilket i öfversättning

betydde, att söta pappa icke borde få sig något bekant

om skrifningen.

Tre dagar efter brefvets afgång härifrån körde gref-

vens ekipage upp på gården. Han kom derefter störtande

in till oss i rummet, der jag och häradshöfdingen axbetade.

Efter en lång öfverläggning med gubben, hvars re-

sultat jag icke fick någon kunskap om, reste grefven lika

hastigt som han kommit. Dagen derefter voro positiv-

spelarens hustru och barn inlogerade på Kungsdal.

Efter grefvens uppträdande tycktes Willberg hafva

återfått en del af sitt förnuft, ocb han uppför sig nu i

det närmaste som en klok mermiska. Han är på hetsjagt

efter qvinnan med lådan, som uppehöll sig här på trak-

ten samtidigt med brottets begående. Får han hållas,

snokar han väl upp henne, och gerna för mig.
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Nu tager jag mig en pris och anförtror dig i rätt-

visans gudomliga beskydd, samt hoppas^ att du har så

pass mycken kraft i din högra hand, trots all protokoll-

skrifning, att du låter mig veta, huru tiden handskas

med dig, eller du med den, och hvad du har för funde-

ringar. Jag kan försäkra dig, att jag icke har den min-

sta fallenhet att efterträda din plats hos skön Gertrud.

Att jag en gång hrunnit för henne, måste bestämdt va-

ra ett misstag. Gud bevare mig från flickor som varit

förlofvade. Nog får hon gå der i fred, utan att oroas

af din redlige vän

WicherJ^

Att tala om det intryck, detta bref gjorde, är öf-

verflödigt. Mitt heslut var genast fattadt. Jag måste

till Paul för att bistå honom, men så, att jag verkligen

gör gagn. Det tjenar till ingenting, att jag uppvaktar

honom med mitt deltagande, utan jag måste skalfa upp-

lysningar och försöka komma sanningen på spåren.

Till Stockholm, att hörja med, skulle min väg gå;

men innan jag hann utföra detta beslut, ankom ännu ett

bref med Wickers handstil. Jag bröt det med otålig-

het, men hade så när släppt det, då jag fann, att en-

dast utanskriften var af min kamrats hand, innehållet

af Gertruds.

^^Min vän!^^ skref hon, ^^då jag vet, att du må hän-

da med dagens post erfar, att din bror blifvit arreste-

rad, vill jag skynda mig att lugna dig med den under-

rättelsen, att grefve Strålkrans lofvat göra allt, hvad

han förmår för att bistå Paul, så att hans oskuld blir

lagd i dagen. Jag har varit hos din bror och talat vid

honom. Han är fullkomligt trygg i medvetandet af att
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icke vara delaktig i det brott, för hvilket han är an-

klagad. Det enda, som oroar honom, är, att ditt namn

på något sätt skall blifva inblandadt i rättegången, eller

att allmänheten skall få veta, att han är din bror. Han

Lar derför undvikit att redogöra för den summa pennin-

gar, som fans i hans hem vid arresteringen, emedan du

lär ha gifvit dessa pengar åt hans hustrus moster.

Grefve Strålkrans har låtit föra Hanna och Pauls

lille son till Kuugsdal. Vid nästa ting hoppas vi alla,

att Pauls oskuld skall blifva fullt bevisad, och han sjelf

frikänd. Jag har i dag på morgonen varit till Kungs-

dal och träffat Hanna. Hon var mycket nedslagen.

Ännu en gång, Conny, var förvissad om, att allt

hvad som kan göras för Paul, det skall blifva gjordt af

Gertrud,'^

Om denna flicka hade jag en gång skrifvit, att hon

väckte min leda, att hon tröttade mig. O, hvilka fåvit-

ska ord!

Det var på en afton, jag anlände till hufvudstaden.

Jag gick direkt från ångbåten till min brors forna hem,

sedan jag först bestyrt om, att min kappsäck blif-

vit buren till hotellet. Då jag kom till slutet af Re-

geringsgatan, var det nästan mörkt. Ett par lyktor

flämtade matt i hörnen och gåfvo så pass upplysning åt

gatan, att man nätt och jemt kunde vägleda sig. Denna

var nästan öde och tom, endast en fattig usling, som

förmodligen hade sitt hem på den så kallade nya vägen,

kippade framför mig i ett par träskor. Jag kunde

med möda urskilja konturerna af figuren, hvilken jag be-

traktade med den uppmärksamhet, man egnar en ensam

vandrare på en öde gata. Efter att ha ansträngt min
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syn, märkte jag, att figuren bar imgot i handen, och dä

han slutligen kom fram till en af de små flämtande lyk-

torna, såg jag, att det var en fogelbur.

Ett bjert minne af fogelfängaren, som Paul gifvit

ett slag i ansigtet, då denne smädade Hanna, och den ho-

telse, uslingen uttalat, framstod för mig.

Karlen, som märkte, att någon kom efter honom,

stannade och vände sig om. Vi voro icke många steg

ifrån lyktan, hvars svaga sken belyste hans ansigte. En
enda blick derpå var tillräcklig att öfvertyga mig om,

att jag icke misstagit mig. Det var verkligen fogelfän-

garen, som varit min brors granne. När denne kastat

ögonen på mig, tycktes han fullkomligt lugnad och fort-

satte helt makligt sin väg. Jag följde honom, men på

ett sätt, att han icke kunde tro detta vara min afsigt.

Kommen till hörnet af Johannis gränd och Eege-

ringsgatan, gick han ganska riktigt in i det lilla hörn-

huset. Jag vandrade framåt Nya vägen ett par famnar

för att låta honom hinna gå in till sig, innan jag upp-

sökte min man. Ungefär en qvart efter, sedan jag sett

honom försvinna genom porten, inträdde jag, passerade

förbi ingången till Pauls boning och stod nu utanför

dörren till det kyffe, der fogelfängaren bodde, och hvil-

ket hade sin utgång direkt åt gården. Jag bultade på,

i det jag ropade:

Bor här någon, som har lefvande foglar att

sälja?

I ögonblicket gick dörren upp, och den rödhårige

karlens lömska ansigte grinade emot mig, belyst af en

talgdank, som han höll lyft öfver sitt hufvud för att

bättre kunna se. Jag frågade honom om han hade några

kanarieföglar. Han bad mig stiga in, sedan han först
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mönstrat min yttre menniska. Jag önskade köpa ett

par foglar, och han förde mig till en stor bur, der han

hade några. Med det största intresse låtsade jag betrak-

ta de små kräken, lät honom taga dem ur buren och or-

da om, huru tama och goda sångare de voro. Han tala-

de ganska mycket för sin vara ocli begärde en ganska

försvarlig köpeskilling, emedan han troligen redan gjort

den slutsatsen, att jag var en amatör, och att det vore

något att förtjena. Jag prutade och valde slutligen

tvenne par. Han skulle morgonen derpå infinna sig hos

mig med dem och fick af mig pengar för att köpa en

bur. Foglarne betalade jag icke, utan för dem skulle

han erhålla liqvid, när han kom med varan den följande

morgonen. Sedan affären var uppgjord, och jag skulle

aflägsna mig, sade jag, just som om jag då erinrat mig

det

:

— Bor det icke en positivspelare här i gården?

— Han har bott här, sade fogelfängaren med ett

vidrigt leende och blängde på mig med sina halfrusiga

ögon, — men nu har polisen försett honom med husrum,

så han slipper betala hyra.

— Polisen ! upprepade jag. — Hvad har då den

stackarn gjort?

— Ah, icke så mycket
;
man -bara misstänker, att

han stuckit i hjel en baron. Åtminstone har han varit

med om affären och huggit sin andel af rofvet, för se,

man fann hos Pålle en hel hop saker, som den mör-

dade rådt om. Det var allt emot uträkningen, det der,

att man skulle hitta på grannlåterna; men så går det,

när man vill vara en kaxe ibland stackare. Positivprin-

sen har blifvit knäppt på näsan, för att han . . .

-- Ja så, det var en dålig karl? inföll jag.
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— Värre än det, för han var en högfärdig bengel,

som aldrig kunde bjuda på en sup eller ett glas öl och

höll sig för god att gå med sina gelikar in på en krog
;

men se, nu kan det allt hända, att andra hålla sig för

goda att gå i lag med honom.

Fogelfängaren hade, då han sade detta, en otäck

uppsyn, och den misstanke, som från början uppstått

i min själ, att han egde någon del i min brors häktande,

styrktes nu. Mitt beslut var också fattadt att genom

uslingen, hvilken säkert var lika feg som elak, söka le-

ta ut sanningen; men för att icke väcka några misstan-

kar, afslöt jag samtalet.

Min plan var uppgjord. När jag fick honom upp

till mig, skulle jag söka få reda på, af hvilken anled-

ning polisen kom att göra visitation hos min bror. Jag

hoppades, att om jag kunde få veta detta, skulle jag se-

dan lyckas leta reda på, hvem som förpassat den mörda-

des saker i min brors gömmor. Fick jag blott någon

ledning, skulle jag äfven finna tråden, som ledde till

brottets upptäckt. Jag hade visserligen genom polisens

egna tjensteandar kunnat få dessa upplysningar; men jag

ville icke synas, förr än jag kunde uppträda såsom den,

hvilken skaffat tillräckliga bevis på Pauls oskuld.

Var anklagelsen anstiftad af den, jag förmodade, då

var Pauls fiende så mäktig och troligen så vaksam, att

den största försigtighet kräfdes för att lyckas. Det en-

da medel, jag ansåg mig ega, var att förena fogelfänga-

rens intressen med mina och genom honom leta mig till

sanningen.

Jag aflägsnade mig också ganska riktigt, men åter-

vände tvenne timmar senare, då jag smög mig till Pauls

f. d. boning, der jag bultade på. Efter några ögonblick
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lästes dörren upp af jungfru Lova, som höll ett ljus i han-

den. Hon öppnade munnen till ett utrop; men jag sköt

henne in i rummet och stängde dörren efter oss.

Af Lova erhöll jag en fullständig beskrifning på,

huru det tillgått vid Pauls arrestering.

Polisbetjeningen hade sent en afton infunnit sig hos

Paul och gjort honom en massa frågor, om hvar han vi-

stades vid den tiden, då mordet begicks.

Då Paul sagt, att han vid den tiden var i Köpen-

hamn, hade man icke velat tro derpå, emedan man fått

sig bekant, att han skulle ha varit synlig i trakten om-

kring Bro.

Efter frågorna följde visitation, och Paul hade helt

lugnt låtit dem hållas, men till hans stora bestörtning

påträffade man i positivet diverse nipper och saker, som

tillhört Casper Lodstein. Paul häktades. Lova slöt sin

berättelse med orden:

— Jag har den fulla öfvertygelsen, att fogelfänga-

ren, den skurken, har sina klor med i saken, för det hän-

de, att jag aftonen förut helt sent kom ut i förstugan,

der positivet stod, och då såg jag den sloken lomma

af härifrån. Jag* tänkte genast: hvad har han nu för

sig och hvad kan han hafva i förstugan att göra? Han
har alltid varit ilsken och afundsjuk på Paul, och det

är icke någon annan än han, som gjort det.

— Men, invände jag, — hur skulle de från den mör-

dade röfvade sakerna kunnat komma i fogelfängarens

händer? Det kunde omöjligt ske annorlunda, än att han

skulle ha varit delaktig i mordet eller stått i beröring

med mördaren.

Lova teg en stund, men sade derefter:

— Nej, icke har han varit med om
.
mordet. Nog är

Positivspclarens Son 15
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han elak, men icke mördar han. Det hänger allt i hop

på något annat vis, ehuru jag icke kan räkna ut det.

Jag tror, att man öfvertalat honom att lägga ' de der sa-

kerna i Pauls positiv, på det den rätte brottslingen icke

skulle blifva röjd, och Nilsson, som är arg på Paul, har

åtagit sig kommissionen.

— Hvem skulle ha Öfvertalat honom dertill? fråga-

de jag.

— Ja, se det är mera, än jag kunnat utgrunda, in-

föll Lova. — Det der skulle väl notarien, som har gjort

sådant till sin sak, kunna laga reda på, och det säger

jag honom, laga bara, alt man får reda på sanningen,

och upplys domaren först. och främst om, hvarifrån pen-

garne kommit, eljest gör jag dét, trots Pauls förbud.

Lova och jag åtskildes först sent på natten.

Följande morgon infann sig fogelfängaren ganska

riktigt i min boning, men han betraktade mig med
en forskande och misstänksam blick, liksom hade han i

minnet sökt erinra sig, huru vida han sett mig förr el-

ler ej. Jag låtsade den fullkomligaste likgiltighet och

stälde mig i början, såsom hade jag varit uteslutande

intresserad af foglarne. När jag en lång stund ordat

om dem, gick jag helt hastigt bakom honom och tillvred

dörrlåset, hvarefter jag i förändrad ton yttrade:

— Vet ni, hvem jag är?

Karlen stirrade häpen på mig och sökte draga sig

till minnes hvar och när han sett mig. Jag fortfor:

— Det är jag, som åtagit mig att skaffa reda på

baron Lodsteins verklige mördare, och jag vill nu af er

veta, huru ni kommit i besittning af de saker, ni lyc-

kades smyga in i Pauls positiv. Att ni är den, som

Idgt dit dem, derpå har jag vittnen, och här duger ej
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annat än att tala sanning. Var ni med om mordet eller

är ni ensam mördaren?

Fogelfängarens gula ansigtsfärg hade förbytts till

askgrå. Han var öfverrumplad och egde synbarligen

icke något mod. Han stammade bäfvande:

— Jag är alldeles oskyldig; jag känner ingenting

om mordet.

— Huru kom ni då åt den mördade baronens saker,

som ni aftonen före Fredrikssons arrestering lade i

hans positiv?

Jag talade med tillförsigt och bestämdhet samt tillä-

de, att om han icke genast tilfstod allt, skulle jag strax

låta arrestera honom och tillkalla de vittnen, sorn sett

honom lägga sakerna i positivet. Det enda, som kunde

hjelpa lionom, var en sanningsenlig förklaring om, huru

stor del han haft i mordet. Jag stälde mig så, att jag

endast syntes intresserad af mördarens upptäckande, men

icke fäste något afseende vid Paul. Då jag visade mig

fast öfvertygad om, att fogelfängaren varit med om mor-

det, undföll honom slutligen den förklaringen, att han

derom hade sig ingenting bekant, utan att han af en

främmande karl erhållit de saker, han smugit in i Pauls

positiv. Alla möjliga försök att erhålla några närmare

upplysningar om den, som gifvit honom kommissionen,

biefvo fruktlösa, emedan fogelfängaren sjelf ingenting

annat viste om honom, än att han ett par gånger infun-

nit sig i Nilssons hem, och första gången efter det Paul gaf

fogelfängaren slaget i ansigtet. Främlingen hade vid

dessa besök föreslagit Nilsson att taga hämd på- Paul

för det slag, denne gifvit honom. Mannen hade slutli-

gen lofvat Nilsson en hederlig vedergällning, om han i

positivet kunde insmyga några nipper och ett guldur,
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Jag frågade nu, om han trodde sig kunna känna igen

mannen, i fall han finge se honom. Fogelfängaren ref sig

i hufvudet och svarade :

— Nog ville han, att jag ej skulle se hans ansigte;

men se, icke släppte jag honom ur ögonen, förr än jag

fick sigte på, hur han såg ut, för jag låter icke lura

mig så lätt^ jag.

Jag förbigår det vidare förhöret med fogelfänga-

ren. Dagen derpå voro han och jag på vägen till

Kungsdal.

Vi anlände dit sent på aftonen.

Samtalet emellan mig och Strålkrans blef långt.

Jag meddelade gref\^en de upptäckter, jag gjort, och se-

dan vi öfverlagt om sättet att göra det bästa bruk der-

af, bjöd jag grefven god natt, och en betjent följde mig

till mitt sofrum.

Nilsson hade blifvit anförtrodd åt inspektören, som

fått i särskildt uppdrag att hafva ett vaksamt öga på

honom.

Strålkrans lemnade till min disposition två rum,

som han eljest brukade begagna, och inlogerade sig sjelf

i den egentliga sängkammaren, der han annars icke bru-

kade sofva. De rum, jag fått, lågo alldeles för sig sjelf-

va i östra ändan af byggningen.

De senaste händelserna och samtalet med grefven

hade varit sådana, att de icke lemnade något lugn qvar

i min själ. Då jag nu inträdde i dessa rum, der jag ef-

ter en tröttsam resa skulle söka hvila, kände jag mig

likväl icke hågad derför. Sedan betjenten aflägsnat sig,

vandrade jag länge af och an i det inre rummet, öfver-

tänkande huru ofullständiga upplysningar, jag inhemtat,
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och huru omöjligt det var för mig att på grund deraf kun-

na finna den brottslige. Möjligt, att jag skulle lyckas

få det så långt, att Paul icke stäldes till något ansvar

för de hos honom funna sakerna; men dermed var bra li-

tet vunnet. Han skulle för andra gången komma att

stå i en falsk dager och blifva frikänd, endast af brist

på bevis. Jag kände, att jag aldrig skulle blifva lugn,

om Paul icke erhölle fullkomlig upprättelse.

Trött af vandringen, kastade jag mig slutligen

klädd som jag var, på sängen och tillslöt ögonen. Jag

höll på att insomna, då ett egendomligt ljud; liksom om,

^ någon krupit fram under sängen, kom mig att helt ha-

stigt slå upp ögonen. Ljuset var släckt, och ett full-

komligt mörker omgaf mig.

Jag rusade upp, men kastades åter tillbaka i sän-

gen och erfor dervid en häftig smärta i ena skuldran.

Jag hade erhållit ett knifsting. Sjelfbevarelsedriften

gjorde mig glömsk af smärtan, och jag hade i mörkret

lyckats
.
få fatt i min angripares högra arm

;
men han

hade likväl förut hunnit gifva mig ännu ett sting. Jag

vred knifven ur handen på honom och slungade den ifrån

mig, hvarefter en brottning uppstod oss emellan. Vi

tycktes i styrka vara hvar andra fullkomligt vuxna;

men jag egde större vighet. Jag fick honom också slut-

ligen under mig på golfvet, men erhöll dervid af ho-

nom ett slag för pannan, så att jag var nära att tumla

baklänges. Faran, som hotade mig, gjorde dock, att jag

utan allt betänkande gaf honom ett par häftiga slag,

hvilka jag måttade åt hufvudet.

Vid det sista lossnade hans tag om mig, och hans

armar föllo ned helt kraftlösa. Jag var genast på benen
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och vid nattdnksbordet för att få eld på ljus. I nästa

minut var rummet upplyst.

På golfvet låg en karl, sanslös och nedsölad af blod.

Jag lyste på hans ansigte, men tog ett par steg tillba-

ka. Jag hade igenkänt dessa drag: de tillhörde Janne.

Jag sprang till klocksträngen för att ringa, men

fick den i handen.

Janne, som blifvit döfvad af slaget, kunde hvarje

ögonblick åter qvickna till. Jag skyndade till fönstret

för att ropa på betjenten och sålunda få undsättning, ty

jag blödde starkt, och jag kände, att om det komme till

en ny sammandrabbning, skulle jag ovilkorligen korama ^

till korta. Knappt hade jag hunnit få upp fönstret och

upphäft mitt första rop, än det föreföll mig, som om
jag hufvudstupa störtat ut genom fönstret.

Då jag åter slog upp ögonen, var rummet fullt af

folk och jag låg på sängen. Man var sysselsatt att för-

binda de sår, jag erhållit. Det ena var i skuldran, det

andra var en lång rispa i bröstet. Ibland dem, som

omgåfvo mig, sökte jag förgäfves efter Janne. Slutli-

gen gjorde jag en fråga angående honom, och fick till

svar, att man tagit honom i förvar. Som mina blessy-

rer icke voro af någon farlig natur, blef jag, tack vare

grefvens och Hannas omvårdnad, redan tvenne dagar

derefter så pass återstäld, att jag kunde lemna sängen.
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1

yREDJE KAPITLET.*

Janne hade äfven behöft denna tid för att hemta

sig efter de våldsamma slag, han under vår batalj er-

hållit i hufvud och ansigte.

Det blef ting.

Ransakningen bedrefs med mycken ifver. Man såg

deraf, att Liedgreu var på det högsta intresserad af

rättegången, i synnerhet som fogelfängaren, efter att

hafva blifvit konfronterad med Janne, förklarade, att det

var denne, som gifvit Nilsson i uppdrag att lägga Casper

Lodsteins nipper i Pauls positiv.

Baron Lodstein, i hvars tjenst Janne sade sig ha

varit många år, måste äfven infinna sig vid tinget, der

han förklarade, ätt han icke egde någon kunskap om
Jannes tidigare öden eller från hvilken trakt af Sveri-

ge, han var koramen, utan att Lodstein tagit honom i

sin tjenst för tio 'år tillbaka, och hade Janne under ti-

den uppfört sig så, att baronen funnit sig nöjd med ho-

nom. Lodstein förmodade, att Janne varit ledd af nå-

got enskildt hämdbegär, då han gömt sig i grefvens sof-

rurn
;

ty att han gjort det för att stjäla, var icke san-

nolikt. Hvad fogelfängarens påstående angick, att Jan-

ne gifvit honom den mördade Caspers nipper, ansåg ba-

ronen det för en dikt, efter som Janne varit med baro-

nen i Köpenhamn, då mordet på brorsonen begicks.

Det var alldeles omöjligt att förmå Janne till någon

förklaring om orsaken, hvarför han varit dold i grefvens

rum, eller anledningen till försöket att mörda mig. Han
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gaf tillkänna, redan vid början af förhöret, att han icke

ämnade besvara några frågor, och han höll ord. '

Första tingsdagen lemnade således ej några resul-

tat, och som det var ett extra ting, var ej något annat

mål före. Dagen derpå skulle det åter fortsättas. Strål-

krans och jag återvände till Kungsdal på aftonen. I

det samma, som vårt åkdon körde upp på gården, stan-

nade en droska utanför högra flygeln. Ett fruntimmer

hoppade ut och gick in dit. Jag igenkände Gertrud.

Grefven och jag hade suttit tysta under hela färden från

tingshuset och till Kungsdal. Vid åsynen af Gertrud

vände jag ovilkorligen på hufvudet och såg på grefven.

Han smålog och sade:

— Det går knappast någon dag förbi, som hon icke

besöker er brors hustru. Om någon qvinna bevisat sig

hafva en upphöjd karakter, så är det den flickan.

Vagnen stannade vid stora trappan, och vi stego

ur. Jag hade en brinnande önskan att träffa Gertrud,

och ett ögonblick kände jag mig frestad att gå ned tilF

Hanna för att der möta henne; men i nästa minut öf-

vervann jag denna åstundan och blef min föresats tro-

gen, att icke frivilligt sammanföra hennes och mina

vägar.

Strålkrans och jag tillbragte aftonen tillsammans, sam-

talande om diverse saker. Jag märkte ganska väl, att öfver

min ädle beskyddares yttre hvilade en skugga af tung-

sinthet, som han visserligen sökte dölja bakom artighe-

tens mask, men hvilken det oaktadt framskymtade. Jag

trodde mig ana orsaken, ehuru jag ej vågade framkom-

ma med ett enda ord, som syftade derpå. Då vi sent

på aftonen åtskildes, inträdde jag i mitt sofrum i en

sinnesstämning, som om jag lifligare än någonsin känt,
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att den Högste icke förgäfves låter oss kämpa mot orätt-

visa och fördomar, utan att det sker oss sjelfva till

fromma, och jag trodde fastare än någonsin på sannin-

gens seger.

Mina tankar stannade vid dessa båda qvinnor, som

gripit in i mitt lif. Den ena hade jag älskat, och det

så dåraktigt, att jag varit blind för den andras upphöj-

da karakter. Jag tänkte med saknad på Gertrud, och

jag önskade kunna undanrödja de hinder, som reste sig

i vägen för Bertas lycka.

Min tankegång dröjde likväl icke länge vid dessa

föremål, utan riktades snart åter på det, som jag an-

såg vigtigare: mina bemödanden att komma sanningen på

spåren, med afseende på Casper Lodsteins mord.

Just som jag, efter dagens strapatser, beredde mig

att gå till hvila, knackade någon helt sakta på den ytt-

re dörren. Jag tog ett ljus och gick att öppna. Fram-

för mig stod en gammal qvinna, med ett ansigte så mörkt

och vildt, att det liknade en furies. Hon v^ar klädd i

en slarfvig kjortel och tröja, och bar på hufvudet en

stor, svart duk, hvarunder framskymtade ett grått, stri-

pigt hår.

-Jag hade icke sett dessa drag sedan barnaåren, och

tiden hade dragit härjande fram öfver dem. Det oak-

tadt igenkände jag svarta Stina.

Hou betraktade mig ett par sekunder och sade

derefter

:

— Ar det ni., som vittnat emot Janne?

— Ja, svarade jag, nyfiken att fä veta, hvad hon

egentligen ville, och tilläde derför: — Men hvad kan

den saken röra er?

— Tala icke så högt, mumlade hon och såg på mig
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med en skygg blick. — Släpp mig in, så. skall jag säga

er något, men jag måste vara min väg innan dagen gryr

för den hunden, länsmannen, har en lång tid hållit jagt

efter mig. Jag är dock icke den, som godvilligt låter

taga mig.

Hon inträdde i rummet och slöt dörren efter sig,

sägande sakta:

— Jag kommer från den der uslingen, baronen. Han
vill icke hjelpa Janne; men se, det skall han nu få be-

tala.

Hon gned sig i pannan, och blicken irrade med ett

besynnerligt uttryck omkring rummet. Derefter satte

hon sig på stolen invid dörren och återtog

:

— Ni är Pålles bror, ni kan icke tåla baronen och

ni skall rädda Janne. Ja ha, ni skall göra det, för an-

nars blir det Pålle, som får stanna i sticket.

Jag lofvade henne, att om Janne kunde räddas, skul-

le jag försöka att göra det. Sedan hon erhållit denna

försäkran, började hon en ganska dyster berättelse, för

hvilken jag i all korthet vill redogöra.

Den gick långt tillbaka och började vid den tiden,

då Barsk var soldat vid samma regemente som Lodstein

var underlöjtnant. För att få en klar bild af händelser-

nas gång, måste en redogörelse om de Lodsteinska familje-

förhållandena förutskickas.

Fabian Lodstexns far hade varit gift två gånger.

I första giftet egde han en son, fideikommissarien till de

Jjodsteinska egendomarne. Denne son var Caspers far.

Andra gången, han gifte sig, var det med en enka, i

hvars fägring och älskvärda kaiakter han förälskat sig.

Hennes namn var Carlon. Genom henne blef han styf-

fader till en dotter och en son. Den förstnämnda va-
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tio år, och den senare nio, då modern ingick äktenskap

med Lodstein.

I detta gifte erhöll baronen sonen Fabian. De tre

halfbröderna uppfostrades till sammans. Emellan Fabian

och fideikommissarien uppstod från barnaåren ett out^

släckligt agg, som egentligen härflöt från Fabian. Oscar

Carlon, den äldste af de tre gossarne, var den, som

ständigt spelade fredsmäklare, och blef derför afhål-

len af båda. Han sjelf var särskildt fäst vid Fabian,

som, hela tio åren yngre än Oscar, var moderns gunst-

ling. Förkärleken för Fabian från Oscars sida hade huf-

vudsakligen sin grund i, att modern mest älskade den

yngste sonen, och Oscar åter afgudade sin mor. Allt,

som var henne kärt, blef honom heligt. Dertill kom, att

Oscars styfFader varit mycket god och frikostig, så väl

emot Oscar som dennes syster, hvilken redan såsom helt

ung gifte sig med en löjtnant Lagerskog vid ett laudt-

regemente. Några år efter systerns giftermål blef Oscar

auditör vid ett gardesregemente. Ytterligare några år,

och Fabian var underlöjtnant vid samma regemente.

Samtidigt härmed tog Barsk värfning för att undgå

en efterräkning, som han eljest råkat ut för, i anled-

ning af några smärre skälmstycken, som han begått.

Auditör Carlon var allmänt omtj^ckt såsom en glad,

angenäm kamrat och en redbar, ung man. Fabian Lod-

stein åter blef snart känd såsom en vildhjerna. Hän var

en öfverdådig spelare, omåttlig rumlare och stark flickjä-

gare. Stolt och öfvermodig emot alla, som stodo under

honom, hade han det falska begreppet om sin ställning i

lifvet, att han, såsom baron Lodstein, kunde tillåta sig

mycket, som ej var andra medgifyet,
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Gardisten Barsk egde alla baronens olater, ehuru i

en mera opolerad gestalt; men som han derjemte hade

godt hufvud och ett hyggligt utseende, blef han använd

af löjtnanten såsom budbärare och uppassare, och utför-

de alltid sina uppdrag till förmannens belåtenhet,

Oscar hade äfven omfattat den oordentlige gardi-

sten med synnerlig välvilja, i hopp att kunna göra folk

af honom. Han var äfven den unge auditörens uppas-

sare och allt i allom.

Fabian hade varit löjtnant endast två år och hun-

nit blifva myndig, då gamle baron Lodstein insjuknade

och dog. På sitt yttersta ålade den gamle mannen Oscar

att vara såsom far för Fabian och vaka öfver, att denne

icke genom någon ovärdig eller lättsinnig handling fläc-

kade ett ädelt namn. Oscar gaf styfFadern, till hvilken

han ansåg sig stå i stor tacksamhetsskuld, det begärda

löftet, fast besluten att offra allt för att hålla det.

Efter gamle baronens död blef den äldste af hans

söner ensam egare af hela förmögenheten. Enkan och

den yngre sonen erhöllo från fideikommisset endast ett

årligt underhåll, som alldeles icke var öfverflödigt.

Aret efter baronens bortgång förlofvade sig Oscar

med en förmögen och älskvärd flicka. De hade likväl

icke varit förlofvade många veckor, då en fatal händel-

se inträffade vid regementet. Ur kassan hade en större

summa penningar försvunnit. Omständigheterna voro så-

dana, att man ovilkorligen måste misstänka, antingen Fa-

bian Lodstein eller auditören Carlon. Den ende, som i

detta fall viste något bestämdt, emedan han varit åsyna

vittne, då stölden begicks, var Barsk
;
men han teg tills

vidare för att se, huru händelserna skulle utveckla sig,

och hvilken fördel, han kunde hafva af att tiga eller tala.
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Resultatet af undersökningen blef, att auditören Oscar

Carlon arresterades. Rättegången väckte stort uppseen-

de, och slutet blef, att Carlon dömdes till fästning.

När Oscar väl blifvit alFörd till den ort, der han skul-

le plikta för sitt brott, inträdde Barsk helt tidigt en

morgon till Fabian och förklarade, att det nu berodde

på honom, huru vida den verklige tjufven skulle fram i

dagen, emedan Barsk kunde gå ed på, att han med eg-

na ögon åsett, när den unge baronen begick stölden. Han

egde derjemte i sin ego ett bref, som Carlon skrifvit till

Fabian dagen innan han afsändes till fästningen. Detta

bref hade Barsk, som vid tillfället besökte sin forne be-

skyddare, fått i uppdrag att lemna baron Fabian; men

Barsk hade i stället brutit och läst det. Innehållet ut-

gjorde en allvarlig varning till Fabian att för framti-

den taga sig till vara för hvarje afvikelse från det rät-

ta, emedan han icke alltid skulle komma undan följder-

na derigenom, att en annan, i likhet med Oscar, påtog

sig brottet och led straffet.

Barsk fordrade af Fabian pengar för sin tystnad,

och den unge baronen måste betala för att icke blifva

angifven.

Aret derpå begick Barsk sådana streck vid rege-

mentet, att han blef körd derifrån. Efter att åter haf-

va besökt Fabian och erhållit mynt, begaf han sig till

landsorten, der han gjorde bekantskap med Stina, dot-

ter till en lumpsamlare af tattarursprung, hvilken bod-

de i Skärparby. Han gifte sig med lumpsamlardottern

och kom genom svärfadern att blifva invecklad i en

större stöld, hvarför han dömdes till några års fästning.

Odet ville, att han blef insatt på samma fästning, der

Oscar Carlon redan suttit i tre år, men på samma gång
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som Barsk kom in, beredde sig .Oscar tillfälle att rym-

ma. Flykten var förberedd långt förut af hans styfbror,

den äldre baron Lodstein, som försåg honom med penningar

och pass, hvarigenom han lyckades komma från Sverige.

I Ltibeck sammanträffade Oscar med sin f. d. fästmö.

Han hade, då han blef arresterad, återsändt henne rin-

gen och sedan, oaktadt fästmöns ifriga önskan, icke ve-

lat taga emot henne i fängelset. Nu träffades de, Oscar

ville aflägsna sig; men hon qvarhöll honom med den be-

stämda förklaringen, att hon var besluten att, med eller

mot hans vilja, följa honom.

I Berlin blefvo de gifta, hvarefter de fortforo att

under några år lefva i utlandet. Nu greps den unga

qvinnan, som blifvit mor åt en dotter, af en så häftig

hemsjuka, att fara var för hennes lif. Oscar beslöt då

våga försöket att under sitt antagna namn, Engberg,

återvända till Sverige och bosätta sig i någon aflägsen

provins derstädes. För detta ändamål köpte han egen-

domen Engsgård, och vi återfinna i honom Bertas fader,

possessionaten Engberg.

Frihemnnan Lodstein var nu död.

Under tiden hade Barsk suttit pä fästning, åter-

kommit på fri fot och hunnit blifva så i grund förderfvad,

att han slutade med att begå ett öfverlagdt mord. Ef-

ter detta brotts begående, lyckades det honom att en

längre tid hålla sig undan, så att man icke på flere må-

nader fick fatt i mördaren. Under det han sålunda gäc-

kade rättvisan, kom han till Engsgård, der han träffade

Oscar och i honom igenkände auditören Carlon, den för-

rymde fästningsfången. Genom hotelse att upptäcka allt,

tilltvingade sig Barsk en större penningsumma, hvar-
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förutom Carlon äfven förband sig att, om Barsk dog^

utbetala ett årligt underhåll till dennes hustru.

Barsk blef kort derpå gripen och slutligen afrättad.

At Stina hade han anförtrott historien om Fabian och

Oscar, tillika med brefvet, som den senare skrifvit.

Enligt sitt löfte anslog Oscar ett årligt underhåll åt

Stina, så länge hon iakttog tystnad.

Aren gingo. Stina bekom ordentligt sitt underhåll,

och då Oscar dog, fans i hans testamente ett förord-

nande, att Bertas man, Lagerskog, skulle till Stina Barsk

utbetala en årlig pension.

Lagerskog, som var Oscars systerson, hade sig be-

kant, att morbrodern begått en stöld och rymt från fäst-

ningen, och då han genom modern på hennes dödsbädd

fick veta, att Carlon, under namnet Engberg och såsom

förmögen man, lefde i Sverige, uppsökte han Oscar och

förmådde denne att, som pris för systersonens tystlå-

tenhet, lofva honom sin dotter Berta, i fall hon ville blif-

va hans maka.

Detta om de Lodsteinska slägtförhållandena. Nu till

Janne, och huru denne blef Lodsteins betjent.

När Janne förafskedades från Wenner och kom till

hufvudstaden, sammanträtfade mor och son i Stockholm.

Stina hade då fått sig bekant, att Lodstein uppehöll

sig der, och med kunskap om den gamla historien, gick

hon upp till Fabian för att söka tilltvinga sig kontan-

ter, hvaraf hon alltid var i bebof. Hon lyckades äf-

ven och erhöll en summa penningar; men då hon kom hem

dermed, tyckte Janne, att modern bekommit alldeles för

litet, hvarföre han beslöt att gå upp till baronen och

^tala ur skägget med honom.

Resultatet af besöket blef, att Janne erhöll tjenst



352

hos Lodstein. Denne, som ganska riktigt bedömt Janne,

ansåg honom för en karl, hvilken, hunden vid Lodstein

med egennyttans band, skulle kunna hlifva honom nyt-

tig. Några samvetsskrupler skulle aldrig komma att gö-

ra sig gällande hos Janne, då den egna fördelen vinkade.

Herrn och betjenten passade väl till sammans, och år

förgiiigo, under hvilka Janne, så väl genom Lodsteins

frikostighet som ock på mindre nogräknadt sätt, skrapat

samman en vacker sparpenning. Baronen observerade

ganska väl, att hans betjent icke var af det ärliga sla-

get; men han låtsade, som om han ej märkte något,

för att göra Janne riktigt säker och om möjligt få ett

fast tag på honom.

Kort förr än Casper Lodstein företog resan till West.

manland, var han på besök hos sin farbroder. Under

det han gästade der, försvann för honom en större pen-

ningsumma och en dyrbar juvelnål.

Casper gjorde allarm och fordrade länsmannens in-

blandning i saken för att få reda på det stulna. Baron

Fabian hade likväl afböjt detta och, utan att augifva

Janne, lyckats få brorsonens misstankar riktade i)å den-

ne. Nog af, Casper gjorde ett besök hos Janne och träf-

fade der på penningarne och nålen; men nu uppträdde

Fabian och förhindrade, att det blef sak af. Casper hade

likväl lofvat Janne att hafva honom i godt minne.

Vid undersökningen af Jannes gömmor, påträffades

dessutom en hop andra nipper, som Janne stulit, och

Fabian ansåg sig nu hafva honom i sina klor.

Sedan Casper Lodstein lemnat sin farbror för att

resa till Westmanland, begaf sig Fabian, åtföljd af Jan-

ne, såsom det hette, till Danmark. Färden gick likväl
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till samma trakter, som Casper besökte; men den före-

togs så, att baronen och Janne voro lika klädda och

gåfvo sig utseende af att vara ett par resande köp-

män. Jannes mor, med hvilken sonen sammanträffade i

hiifvudstadenj ämnade sig till Kungsdal för att upp-

bära sin pension, och fick i uppdrag att på hvarje gäst-

gifvargård söka få veta, hvarest Casper skulle taga

nattherberge. I skogen vid Dagby gaf Stina Fabian

besked om, att Casper skulle ligga i Bro öfver natten.

Stina hade emellertid begifvit sig till Bro. Hon
misstänkte, att baronen hade någon särskild orsak, hvar-

för han ville veta, hvar brorsonen låg öfver natten, och

beslöt att lura ut den, för att, om det gälde, kunna haf-

va ännu ett tag på den rike mannen.

Natten var ganska långt framskriden, då Stina fick

se en karl smyga sig in på gästgifvargården. Hon äm-

nade just krypa fram till ingången för att afvakta ögon-

blicket, då han skulle komma ut igen, när hon fick se

en annan figur med ljudlösa steg komma gående och

stanna under ett af fönstren. Hon misstog sig icke, det

var Janne. En stund förflöt, derefter hördes ett kort qväfdt

skrik, och så blef det åter tyst. Annu några minuter,

och fönstret, under hvilket Janne fattat posto, öppnades.

En karl svängde sig ut derigenom, och hållande sig i

fönsterposten, halade han sig ned, så att han fick fotfä-

ste på Jannes axlar, hvarefter båda aflägsnade sig lika

fort som de kommit. Stina hade igenkänt baron Lod-

stein i den, som kom ut genom fönstret. Hon fortsatte

vandringen till Kungsdal, der hon träffade grefven i

stället för Lagerskog, om hvars död hon icke hade någon

kunskap. Då hon nu. ansåg sig gå miste om de pengar,

hon väntat sig bekomma af Lagerskog, och fick veta, att

i
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han var död, undföllo henne några hotfulla ord, som Strål-

krans trodde vara riktade emot Berta. Han gaf den

summa penningar, som hon sade sig bruka bekomma af

Lagerskog, och lofvade att sörja för henne, men mot

vilkor, att hon icke visade sig på dessa trakter. Hon
egde rätt att uppsöka grefven i hufvudstaden, men icke

på Kungsdal. När Stina adägsnade sig från Kungsdal

viste hon taga sådana vägar, att hon undgick att blifva

sedd. Hon lyckades också att undkomma alla spanin-

gar. Anländ till hufvudstaden, skaffade hon sig n}^a

kläder och vistades i en af de aflägsnaste delarne af sta-

den. Af grefven uppbar hon ett så tillräckligt under-

håll, att hon kunnat lefva lugnt och bekymmerfritt

deraf, om hon velat, men hennes vanor voro icke så-

dana. Hon höll sig visserligen stilla, derför att Janne

varnat henne för de efterspaningar, man gjorde för att

få reda på qvinnan, som \asat sig vid Bro
;
men hon

förde samma dåliga lefnad, som hon alltid fört, och göm-

de pengarne för att en dag kunna gifva Janne ett litet

kapital, hvilket, sammanlagdt med det, han sjelf sparat,

borde göra honom till rik karl. Janne hade, vid ett af

de få mötena med modern kort före Pauls häktande, för-

klarat, att han endast ett halft år till ämnade stanna i

baronens tjenst, emedan han efter den tiden ansåg sig

ega sä mycket, att han kunde köpa en egendom och

blifva sin egen herre.

Efter detta möte lemnade baronen och Janne helt

plötsligt hufvudstaden. Något senare blef Paul arreste-

rad. Sedan denne stäldes inför rätta, togo efterspanin-

garna efter Stina ökad fart. Stockholmspolisen hade

fått reda på, att hon uppehöll sig i hufvudstaden. Hon

begaf sig derifrån och skyndade till Wrånga för att
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3äga barouen, att han måste beskydda henne, eller ock

skulle hon angifva honom såsom brorsonens mördare. Hon

bade gjort en besvärlig vandring för att icke blifva gri-

pen eller gifva rättvisans handtlangare någon ledtråd.

Samma dag^ som Janne stod inför tinget, hade bon kom-

mit till Wrånga; men baronen, som icke ville synas kän-

na den misstänkta qvinnan, lät köra bort henne. Hon

gick derifrån, • men med beslut att komma åter på afto-

nen, då det blef mörkt. För detta ändamål begaf hon

sig till en lönnkrog. Der fick hon veta, att en betjent

hos baronen på Wrånga blifvit arresterad, emedan han

skulle ,ha mördat baronens brorson, och att det var en

notarie Wenner, som upptäckt, att betjenten var mördaren.

Det blef Stina lätt att få veta hvar jag uppehöll

mig, och hon beslöt att uppsöka och säga mig hvem den

rätte mördaren var.

När hon slutat sin berättelse, sade hon :

— Handsken, som fans i den dödes rum, skall pas-

sa baronen, om ni bara vill försöka; och nu, sedan ni

vet sanningen, måste ni rädda Janne.

Jag lofvade, att han åtminstone icke skulle korama

att lida straff för mera ondt, än han verkligen begått,

hvarefter Stina aflägsnade sig, sägande, att hon nog

skulle vaka öfver, att jag höll ord.

Det första, jag gjorde, ehuru sent det var på nat-

ten, var att uppsöka Strålkrans. Han hade redan gått

till hvila, men det oaktadt trädde jag in till honom.

I få ord meddelade jag honom, hvilken ny gestalt

rättegången antagit, och att man nu ändtligen lyckats

få den misstanke besannad, som jag alltid närt, nemligen

att Casper Lodsteins mördare icke var någon annan, än

hans farbroder. Jag meddelade grefven äfveu, att Ber-
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tas far, af kärlek till modern, af aktning för styffaderns

namn ocli af ömhet för halfbrodern, påtagit sig ett brott,

till hvilket han var fullkomligt oskyldig, och att Berta

således icke längre behöfde blygas för sin fader.

Grefveii hade åhört mig med ett blandadt uttryck

af sorg och glädje. Då jag tystnade, sade han

:

— Lika glad det gör mig, att kunna bringa Berta

den trösten, att hennes far var den ädlaste och minst?

sjelfviska menniska, lika bittert är det att veta, att en

man, med ett namn, sådant som det Lodsteinska. kunnat,

göra sig skyldig till sådana brott. Hur skall man nu:

kunna fria de oskyldiga, och ändå undvika att lemna den

verkligt brottslige till pris åt skandalen?

— Undvika! inföll jag; — hur skulle det gå till?

Bedan i morgon skall den friherrlige skurken vara an-

klagad för mordet, och hela verlden skall få veta, hvems

band det varit, som burit den blodfläckade handsken.

— Hvad, herr notarie? Ni ämnar . . .

Uppträda såsom den, hvilkeu fordrar en närmare

undersökning angående baronens vistande i Danmark

under de dagar, mordet begicks. Det är en röst inom

mig, som säger, att jag skall lyckas få brottslingen öf-

verbevisad om att hafva begått mordet.

— Jag tviflar icke derpå, inföll grefven, — men

det oaktadt säger jag: ni skall icke göra det, ni skall

tillåta mig handla. De oskyldiga skola blifva frikända,

utan att Lodsteinska namnet brännmärkes och svenska

adeln derigenom vanäras.

— Herr grefve, utropade jag, — skulle verkligen

denne man utgöra ett föremål för eder förbön, om han

tillhörde samma klass som min broder? Skulle ni äfven då

träda emellaii honom och lagen? Ni säger: drag honom
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icke inför ratta, lemna honom icke till pris åt skanda-

len och nedkalla icke en dylik skam öfver svenska adeln.

Är då adelskapet en sköld^ bakom hvilken man kan be-

gå de gröfsta brott, utan att antastas derför? Nej, äd-

lingen och den ofrälse äro lika inför domaren, och ora

^i anser rättvist, att lagen stralfar brottslingen, som

tillhör folket, så måste samma lag också gälla för adels-

mannen.

— Ni har rätt, svarade grefven; — jag skulle

icke blanda mig i saken, i fall mördaren tillhört någon

af de lägre klasserna, utan jag skulle då låta lagen haf-

va sin gång, emedan skammen icke återfallit på en hel

kast. Jag skulle gent emot Lodstein hafva handlat på

samma sätt, om icke en af de ädlaste familjer inom

svenska adeln komme att lida en uppenbar skymf,

*<)ke blott här i Sverige utan inför hela den civiliserade

verIden.

— Håll ett ögonblick, herr grefve, afbröt jag, —
och betänk, att inför lagen gifves ej några konsideratio-

ner; der försvinner rangen, och vi hafva endast framför

oss den skyldige eller icke skyldige. Innehar den brotts-

lige en hög samhällsställning, är han så mycket mera

straffvärd, emedan uppfostran och förädlande vanor böra

stå såsom skyddsvakter emellan honom och frestelsen.

Om mordet på Casper Lodstein blifvit begånget af en

•itsvulten och i elände försjunken usling, som, drifven af

fattigdomens förtviflan, hoppats derigenom kunna rädda

sig från nöd, då hade för det samma funnits några mil-

drande omständigheter, men nu . . . nu gifves det icke

några. Lodstein har, vid begåendet af detta nidingsdåd,

drifvits endast af en gräslig snikenhet. Han ville

hafva sin son till fideikommissarie och sjelf förvandlas
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ifrån en förmögen man till millionär, och derför blef hani

mördare. Men icke nog härmed: för att fria sig från alla

misstankar, har han låtit en oskyldig menniska misstänkas,

fängslas och anklagas. Huru upprörande skulle ni icke

finna allt detta, i fall ni läste en dylik brottmålshisto-

ria, och ändå sätter ni i fråga, att den friherrlige brottsilr

lingen skall gå oantastad ! Hans rang och hans sam-

hällsställning, långt ifrån att skydda honom, göra ho-

nom endast till en ännu större usling. Således, antiugej!

skall ingen stå till svars för sina gerningar, eller ock

skola alla göra det. Om lagens straff bör skärpas, så äi

det just då, när en man af den klass, baronen tillhör,

bryter emot den.

— Ja, om delta straff kunde tillämpas, utan att'

skuggan deraf fölle Öfver fleres hufvuden, än den brottsl:-

ges, sade grefven. — Jag kan försäkra notarien, att ja
^

‘ii

finner Lodstein straffvärdare, än någon annan; men jag

har för min blick något, som är af ännu mera värde, än'

individens bestraffande, nemligen det inflytande, ett så-

dant exempel måste utöfva på samhället. I hvarje land,

der en adel eller en bildad klass finnes, bör denna na-i

turligtvis representera nationens högsta princip; det är

de bildade klasserna, som skola utgöra folkets förebilder;

och på det utöfva inflytande. Nå väl, om detta är em

sanning, måste v; å andra sidan medgifva, att i de län-

der, der de högre klasserna varit demoraliserade, har fol-;

ket äfven blifvit det. Ar folket vant att se den ena

brottsliga handlingen efter den andra begås af landets

förste, blir det smittadt af deras laster. Då menniskan

icke hyser aktning för dem, som stå öfver henne, gör hon

ingenting för egen förkofran, vare sig i sedligt eller in-
i

tellektuelt afseende, Lägg nu härtill, att den låa mas-
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san alltid betraktar hvar och en, som är lyckligare lot-

tad, med afund, och således med största begärlighet ka-

star sig öfver hvarje tillfälle, då den kan få smutsa ned

dem, som i upplysning ha öfvertaget, så bör ni förstå, att

framdragandet af en brottsling, tillhörande de högre stån-

t den, har en förderfiig inverkan på mängden, som räson-

nerar sålunda: ^^Då dessa rika och förnäma mörda och

! stjäla, kunna de icke begära, att vi, armodets barn, skola

'

^ handla bättre än de/^ Brottet blir på detta sätt något,

I

som icke väcker afsky.

I

— Jag delar ej grefvens tanke i detta fall, återtog

(

jag; — min fasta öfvertygelse är, att det folk, som ser,

att hvarken rang, rikedom, eller bildning förmå öfversky-

la ett brott, utan att hvar och en, fattig och rik, hög

^ och låg, är lika inför lagens straffande hand, lär sig rätt

1%
djupt vörda och akta lagen och hålla den i helgd.

:

.
Ser folket åter, att den rike, den anborne, går fri från

ansvar, att rättvisan vakar, endast då det gäller ar-

modets barn eller de lägre klasserna, då födes förakt

.'för lagen, hat emot rättvisans handhafvare och afsky

för det rättsvidriga i ett sådant förfarande. Man lyder

icke den makt, man ringaktar. Tala därför icke om
att skona baron Lodstein. Vore jag än hans bror, skul-

i le jag dock, med de bevis, jag nu eger, uppträda såsom

hans anklagare.

— Ar detta ert sista ord? frågade Strålkrans.

— Ja, vid min ära. Det gifs ej någon makt, som

kan förmå mig ändra beslut. Jag skulle förakta mig

sjelf, i fall jag lät inverka på mig.

i
— Godt, gör ni er pligt; jag skall icke underlåta

att göra min. På samma gång jag erkänner, att ni
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handlar i fullkomlig öfverensstämoielse med rättskänslan,

skall jag å min sida söka rädda svenska adelns ära . . .

I morgon återse vi hvar andra.

Grefven räckte mig handen, och jag återvände till

mina rum.

Den första underrättelse, som följande morgon träf-

fade mig, var, att länsmannen fått tag i den qvinra, ef-

ter hvilken han så länge varit på jagt. Han hade träf-

fat henne afsvimmad, liggande vid vägen. Hon fördes i

förvar, men befans illa sjuk.

Vid förhöret med Janne och fogelfängaren Nilsson

vunnos sådana upplysningar, att Liedgren förklarade, att

Paul oförtöfvadt skulle ställas på fri fot.

Janne hade förmodligen under natten kommit till en

annan uppfattning af sin ställning, än han föregående

dagen haft, och genom moderns berättelse till länsman-

nen om mordet på Casper Lodstein fått den tanken, att

det bästa sättet att rädda sig sjelf undan det svåraste

ansvaret, vore att angifva baronen, efter som denne i al-

la fall icke gjort något för Janne, utan endast sökt stäl-

la sig sjelf utom alla misstankar. Allt nog, han erkän-

de nu, alt han hjeipt baronen, då denne i Bro kom-

mit ut från brorsonens fönster; men sade derjemte, att

han hvarken då eller förut haft misstankar om något

mord. Sedan det blef upptäckt, att baron Casper var

mördad, hade Janne visserligen ansett sig veta, hvem

mördaren var, men icke velat angifva sin herre. Han

erkände äfven, då Nilsson bestämdt förklarade, att Janne

varit den^ som förmått honom lägga de funna nipperna

i Pauls positiv, att han, Janne, gjort det på baronens

tillsägelse, emedan hans husbonde lofvat honom en stor

vedergällning, i fall Paul kunde blifva misstänkt för del-
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aktighet i illgerningen. Det enda, hvaröfver man icke

kunde förmå Janne att afgifva någon förklaring, var or-

saken, Irvarför han hade gömt sig i mitt sofrum och an-

fallit mig.

Förhöret afbröts för dagen, och ransakningen skulle

fortsättas den följande, då harenen ålades att vid äfven-

tyr af hemtning inställa sig.

C edan jag från tinget återkommit till Kungsdal, in-

trädde grefven till mig. Han såg upprörd ut. Tigande

räckte han mig ett bref.

Jag kastade ögonen derpå. Det var skrifv^et med

darrande och nästan oläslig stil och lydde sålunda:

^^Herr grefve! Endast Gud och ni veta, hvarom det

samtal handlade, som ni hade med min man i natt, och

endast han och ni känna, hvad det papper innehöll, som

ni förmådde honom att i vittnens närvaro underteckna;

jag känner endast, hvad. som följde, och må den Högste

i sin rättvisa straffa er. Några timmar efter ert aflägs-

nande eller tidigt på morgonen hördes från min mans

rum smällen af ett skott, och då jag störtade in, fann

jag honom badande i sitt blod. Han hade skjutit sig

genom hufv|J|||t. Ni, som dödat honom, är äfven den

förste, som jäg underrättar derom, att ni gjort till enka

Åuroft LoåsteinP

— Död således! utropade jag och såg på grefven.

— Ja, för honom återstod ej något annat, så framt

han icke hade velat sluta på schavotten, svarade grefven,

Med baronens död och Pauls frikännande var mitt

intresse för brottmålshistorien slut.

Grefven hade strax efter mitt aflägsnande på natten
Fosiiivspelarens Son, 16
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begifvit sig till Lodsteia och gjort honom klart, att det

enda, som återstod honom, vore att genast aflägsna sig;

men innan dess måste baronen likväl nnderskrifva ett

papper, hvari Paul fritogs från all delaktighet i mordet.

Baronen hade i början vägrat gifva Paul denna upprät-

telse, men då hade grefven förklarat, att i fall Lodstein

fortfor att vägra, skulle han, grefven, uppträda såsom ?

vittne och intyga, att baronen icke varit i Köpenhamn,
|

då mordet begicks. Grefvens vittnesbörd, i förening med
,

Stinas och Jannes berättelse, samt den omständigheten,

att den funna handsken måste passa Lodstein, jemte det
|

att grefven vid närmare betraktande igenkände knifven,
|

såsom varande den, Lodstein köpt, då de till sammans ;

voro i London för några år sedan, skulle ovilkorligen ;

komma att bevisa, det han var Caspers mördare. Gref- ;

ven hade vidare sagt, att baronen blott egde tvenne utvä-

gar: antingen att skriftligen erkänna Pauls oskuld och der-

efter begifva sig på flykten, eller ock att underkasta !

sig, att grefven uppträdde såsom vittne emot honom.

Baronen undertecknade också papperet och gaf derefter
|

kammartjenaren befallning ora hästars förspänning. Af-
I

resan förhindrades likväl af länsmannen, som midt i nat- i

ten uppträdde på Wrånga och förklara dQ|i^t i fall ba-

ron Lodstein ämnade aflägsna sig från sin egendom, skul-

le han qvarhålla honom, emedan så graverande omstän-

digheter förekommit, att länsmannen såsom åklagare

ämnade påyrka baronens arrestering.

Troligen var det detta, som bestämde baronen att

taga det förtviflade steget och sålunda göra ett slut på i

alla efterräkningar.

Efter Pauls frikännande och målets utagerande med
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Janne, återvände jag till min principal, häradshöfding

Eling, och detta utan {\tt hafva återsett Gertrud eller

Berta. Endast vid tingen hade Liedgren och jag sam-

manträffat.

Ofver vintern skulle Paul med hustru och barn stan-

na på Kungsdal och först i Maj resa derifrån till Skåne,

då Paul skulle tillträda sin befattning såsom klockare i

Wigelsjö socken, der Strålkrans’ gods lågo.

Före min afresa tillbragte jag några dagar med Paul.

Han hade alldeles glömt sina utståndna lidanden för att

lofsjunga Gertrud, och det föreföll honom mycket svårt

att förlåta mig, hvad jag en gång, såsom fästman, skrifvit

om henne.

I den af Lodstein undertecknade skrifvelsen hade

Paul äfven erhållit ett fullkomligt frikännande från stöl-

den af ringen. Sålunda förverkligades min ungdomsdröm,

att jag skulle blifva den, som en dag befriade Paul från

den skugga, Lodstein kastat på honom.

I'
lONDE KAPITLET.

Är förgingo efter dessa händelser, under hvilka jag

oafbrutet egnade min tid och hela mitt intresse åt mina

tjenstmannaåligganden

.

Jag hade utan en suck af saknad emottagit under-

rättelsen ora Bertas och Strålkrans’ giftermål. Min kär-

lek till Berta hade slocknat samma dag, förlofningen emel-

lan mig och Gertrud bröts.

Tredje året efter Lodsteins död blef jag tillförord-

nad domare i en af Sveriges norra provinser och kom
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derigenom att blifva nära granne med prosten Wenner,
min forne förmyndare. Jag hade icke på många år va-

rit hos mina gamla vänner, så att det gjorde mig ett

riktigt nöje att få återse dera.

Det var vid midsommartiden, som jag begaf mig till

prostgården för att helsa på och presentera mig såsom

ortens domare.

Juni månad stod i full fägring. Ehuru jag i all-

mänhet är föga fallen för att svärma, kunde jag icke af-

hålla mig ifrån att öfverväldigas af en vemodig känsla,

då jag åkte genom skogen, der jag första gången såg

Berta och Strålkrans. De voro nu lyckliga, och de flyd-

da motgångarne voro glömda. De egde i hvar andras kärlek

allt, hvad lifvet kan gifva af sällhet.

Jag, deremot, hade under de sista åren så uteslutan-

de egnat tankar och själskrafter åt mina juridiska göro-

mål, att jag föga eller intet sysselsatt mig med min egen

lycka. Hjertats röst hade bJifvit nedtystad, och endast

ärelystnaden fått föra ordet. Men då jag nu helt allena

fördes genom dessa trakter, som upplifvade minnen från

mina ynglingaår, greps hjertat af en tyst längtan efter

huslig sällhet och kärlek. .

Det var första gången, som jag kände tomhet vid I

tanken på att stå ensam och som jag önskade mig en

egen härd och en maka.

Under det jag, tillbakalutad i hörnet af min resvagn,

lät öfverväldiga mig af denna något vekliga och för mig :|

främmande känsla, hade skjutsbonden insomnat. Hästar-

ne gingo steg för steg. Plötsligt lyfte de upp hufvudet
|

och gnäggade. Jag väcktes häraf ur mina fantasier, och
|

skjutsbonden ur sin sömn. Han fattäde tag i tömmarne,

fimackade med läpparne, svängde med piskan, och kara-j
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parne lunkade af. Men just som vi kommo till kröknin-

gen af vägen, på samma ställe, der jag såg Berta första

gången, ilade tvenne ridande, en på hvardera sidan om
åkdonet, vägen framåt. Farten var så hastig, att jag

icke förr, än de voro ett stycke framför åkdonet, kunde

göra några observationer. Nu märkte jag, att det var en

herre och en dam. Detta var också allt, ty de försvun-

no vid krökningen, utan att jag sedan såg en skymi

af dem.

— Hvilka voro de der? frågade jag bonden.

— Kan just icke säga’t så ackurat, men skulle öd-

mjukast tro, att det var nådi’ grefven, svarade bonden.

— H vilken grefve? sporde jag.

— Hå kors, han som nu rår om Engsgård, vet jag.

Han lär ska’ vara gift med gamle patrons dotter, säga

de. Han har nyss köpt Engsgård af Pehr Olsson, som

köpte den af gamle patron. Nu komma de att vistas der

om somrarne, har jag hört, fastän de hafva många an-

dra gårdar annorstans, som de sägas vara på dessemellan.

— Och grefven, hvad heter han? inföll jag.

— Strålkrans. Ah, nock vet herrn det, för si han

lär ha varit vid regeringen och ska’ stå väl hos kungen,

säges det.

En half timme derefter stannade min droska vid

trappan till prostgårdsbyggningen. Lotta, nu en qvin-

na på trettio år, lika glad och hurtig som fordom, var

den förste af prostgårdens invånare, som helsade mig

välkommen. Moster Juliana, skrynkigare och magrare

än förr, grinade äfven en välkomsthelsning emot mig,

och ^herr häradshöfdingen^^, såsom de jublande kallade

mig, fördes i triumf in i salen.

Min embetsmannavärdighet, mitt allvar och min slu*
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tenhet, allt blåstes bort af den vänlighet och hjertlig-

het, som här mötte mig.

Jag hade beslutat att stanna öfver midsommar i

prostgården, och då jag efter en dags vistande derstädes

blifvit något hemmastadd, beslöt jag att göra visit hos

grefveus. Jag önskade återse Berta vid sidan af den

man, som under alla skiften visat sig så ädelmodig emot

positivspelarens söner.

Det var strax på eftermiddagen, som jag for å stad

i prostens nymålade bredschäs. Jag körde likväl icke

upp till herrgården, utan lemnade häst och åkdon nere

vid statbyggningen och begaf mig till fots upp till Eogs-

gårds coi ps de logis. Vid grinden mötte mig en betjent.

Jag frågade, om grefven var hemma, hvilket han beja-

kade, hvarefter han förde mig. in i en stor, vacker salong

i bottenvåningen, der han bad mig stanna. Bummet
tycktes vara familjens samlingsplats. Vid ett af fön-

stren stod ett sybord, på hvilket låg ett handarbete jem-

te några sysaker. En på golfvet nedfallen näsduk till-

kännagaf, att den, som suttit der, helt nyligen lemnat

sin plats. Framför det mellersta fönstret var ett annat

bord, öfverhöljdt af teckningar, ritstift och blyertspen-

nor, och vid det tredje fönstret längst bort såg man en

livilstol med sin läsställning. Ett piano och ett stort

bord med böcker utvisade, att man här tillbragte de stun-

der, då man läste, arbetade eller musicerade.

Jag hade med en egendomlig, orolig känsla inträdt

i detta rum, der jag skulle återse föremålet för min nu

slocknade kärlek. Jag skulle återse henne vid sidan af

den man, som egt hennes hjerta, och jag var ej rätt sä-

ker på, hvilket intryck, detta återseende skulle göra på

mig.
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När betjenten lemnade mig. gick jag fram till sybor-

det. Jag tog upp broderiet och betraktade det. Bertas

händer hade säkert heli nyss vidrört det samma. Sedan

jag en lång stund med en viss rörelse hållit det i mina,

böjde jag mig ned för att upptaga den på golfvet lig-

gande näsduken
;
men just som jag reste mig upp, hörde

jag fraset af en klädning och vände mig hastigt om. Jag

var fullkomligt säker på, att den inträdande skulle vara

Berta; men jag bedrog mig, det var. .. Gertrud.

Då jag vände mig om, stannade hon helt bestört vid

min åsyn, men hemtade sig likväl genast, gick emot mig

och sade:

— Den, jag minst af alla väntade att träffa här, var

verkligen Conny Wenner.

Hon räckte mig handen, bifogande med intagande

vänlighet:

— Men om det var ett oförväntadt möte, var det

derför icke mindre kärt att återse vännen.

Hon lade en viss tonvigt på ordet vännen, liksom

hon genom detta enda ord velat befria mig från allt

tvång och försätta oss båda i en naturlig ställning till

hvar andra.

Jag fattade den framräckta handen och försäkrade,

med mindre stadig stämma^ än den hvarmed hon talat,

att för mig kunde ej något möte vara angenämare.

Likväl måste jag erkänna, att oaktadt min vana att

umgås med menniskor,- fann jag mig allt utom väl vid

detta sammanträffande. Det var mig omöjligt att anta-

ga den obesvärade ton, som Gertrud lyckats tillegna sig,

och detta harmade mig. Långt mera hade det smekt

min egenkärlek, om hon varit förvirrad, och jag den, som

åt vår opåräknade téte-ä-tete gifvit en mera obesvärad
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prägel; men denna fördel hade Gertrud icke lemnat mig.

Hon började också genast tala om likgiltiga saker, un-

derrättade mig, att Strålkrans och Berta voro ute på en

promenad, att de rätt snart skulle återkomma och bjöd

mig taga plats, medan jag afvaktade deras återkomst.

Sjelf satte hon sig vid sybordet och tog det broderi, jag

några minuter förut haft i mina händer under förmodan,

att det var Bertas.

Gertrud frågade mig, när jag kom till orten, huru

länge jag ämnade stanna der o. s. v., och omtalade, att

hon skulle blifva hos Berta till Juli, då hon tänkte åter-

vända till Brovik.

Under hela första halftimmen var Gertrud den, som

ensam skötte konversationen. Jag sade blott några ensta-

ka ord och kunde icke afhålla mig ifrån att låta mina

ögon oafvändt hvila på det öfver arbetet nedböjda hutvu-

det. Gertrud hade, från den stund hon tog sitt broderi,

icke en enda gång lyft ögonen derifrån, utan fortsatte

att sy ifrigt.

Det var öfver tre år sedan jag såg Gertrud Lied-

gren sist. Hade dessa år verkligen åstadkommit en så-

dan förändring, som jag tyckte, att hon undergått, eller

såg jag henne nu med andra ögon än då? Svaret härpå

vore svårt att gifva. Hvad jag bestämdt vet, är, att

ju mer jag betraktade den unga flickan, dess vackrare

föreföll hon mig. Sådan Gertrud satt der, förekom hon

mig såsom typen af en intagande och älsklig qvinna, och

då jag dertill öfvertänkte, huru hon uppfört sig, hvilken

god engel, hon varit för Paul och Hanna, huru hon glömt

och förlåtit det onda, jag gjort henne, erfor jag en ön-

skan att få falla till hennes fötter och tacka henne. Men

det fans inom mig en röst, som h viskade: •^•Hade hennes
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' kärlek varit stark och djup, skulle hou icke ha kunnat

trösta sig så lätt som hon gjorde/^ Tacksamheten tyst-

nade, ångern öfver mitt forna handlingssätt trängdes

i bakgrunden, och jag återvann slutligen min obesvärade

I hållning. När hon slutat tala om sitt vistande på Engs-

gård, var jag befriad från det tvång, som lagt sig Öfver

I min själ, och jag yttrade efter en kort paus:

— Mina första ord, då jag återsåg Gertrud, borde

ha varit att tolka den stora förbindelse, jag känner för

den godhet, som blifvit bevisad min bror
;
men hela tyng-

den af min skuld föll öfver mig, då jag stod framför

den, jag en gång så djupt förfördelat, och derför förblef-

vo mina läppar slutna. Tro dock icke, att jag någonsin

kan glömma, huru ädelmodigt och storsint Gertrud hand-

lat emot den, som ej förtjenat något annat än ovilja och

förakt.

Gertruds kinder blefvo något varmare, under det

jag talade; men då jag tystnade, såg hon upp och fäste

sina ögon på mig. Jag hade en gäng svarat Wicker, att

jag icke observerat, huru vida hennes ögon voro vackra

;

men om jag icke gjort det förr, så gjorde jag det nu.

— Hvårför skulle jag känna ovilja emot dig; sade

Gertrud, — och hvarför skulle Conny vid min åsyn er-

fara någon tyngd af erkänsla? Du har ej tillfogat mig

något ondt, hvaröfver jag billigtvis kan harmas, och

jag har icke gjort dig något godt, hvarför du behöfver

i

tacka. Yi äro hvar andra ingenting skyldiga, utan kun-

I na mötas som ett par gamla bekanta och goda vänner.

Hvad behöfva vi erinra oss något, som ligger bakoin

den närvarande tiden?

— Vi behöfva det icke, i fall vi förmå glömma det;



370 V

men minnet kunna vi icke bannlysa eller undfly. Det
uppsöker oss, utan att vi framkalla det.

— Bäste Conny, på det der sättet skulle minnet

blifva något, som mycket liknade en gengångare, hvil-

ken förföljde oss till vår plåga.

Gertrud återtog sitt arbete och bifogade:

— Jag för min del tror, att man kan allt, hvad

man vill... således: vill man glömma, så glömmer man.

— Efter den teorien skulle det stå oss fritt att äl-

ska eller hata, allt efter
.
vår vilja

;
att upphöra eller

börja dermed, när det behagade oss, och i så fall vore

det icke mycket värdt med våra känslor.

— Ganska sant. Jag tror icke, att det är så fas-

ligt mycket med dem heller, inföll Gertrud skrattande.

— Vi låta inbillningen öfverskatta dem och tro sjelfva

på deras styrka, till dess vi helt oförmodadt upptäcka,

att de icke äro så farliga, som vi ansågo dem vara.

— Ar det af egen erfarenhet, Gertrud talar så? frå-

gade jag, inom mig förtörnad öfver hennes ord.

— Ja visst, eljest skulle jag väl icke våga yttra

mig så bestämdt. Om andra än mig sjelf dristar jag icke

fälla något domslut.

Jag vet icke, hvilken dumhet som sväfvade på mina

läppar, men till all lycka för mig blef den icke uttalad;

ty in i salongen trädde en ung man i uniform. Han
helsade förtroligt på Gertrud och blef af henne presen-

terad såsom en löjtnant Liedgren, kusin till Gertrud.

Manliga kusiner hafva alltid varit min afsky. De
äro de mest retsamma varelser, man kan se vid sidan af

en ung, älskvärd flicka. Den nu presenterade föreföll

mig förargligare än alla, med hvilka jag hittills sam-

manträffatc Han kysste Gertruds hand, mätte mig med
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en öfvermociig blick och satte sig vid hennes sida. I

det han drog stolen helt nära kusinens, började han prata

om väder och vind,^ om jagt och fiske. Men till min glädje

fick han icke fortfara länge, utan Gertrud afbröt honom

tvärt och vände sig till mig. En stund derefter helsade

jag på grefven och grefvinnaii.

Jag stod framför Berta lika lugn, som om jag för

henne aldrig hyst annat, än en broders tillgifvenhet;

mitt hjerta slog ej en enda takt fortare, och jag erfor

ej ens något, som liknade saknad öfver att hon var förlorad

för mig.

Aftonen tillbragtes ganska angenämt. Gertrud ta-

lade i alla ämnen med en lätthet, som i högsta grad

förvånade mig, och uttryckte sig väl. Jag tänkte der vid

;

— Hvarför var hon icke denna älskvärda qvinna,

då vi voro förlofvade? Jag skulle då icke haft så lätt

att återgifva ringen.

Då jag orn aftonen vände tillbaka till prostgården,

egde jag blott ett föremål för mina tankar, och detta

var Gertrud.

Grefven hade bedt mig rätt snart förnya besöket,

efter som jag nu kom att blifva en af deras närmaste

grannar.

Hela natten förföljde mig Gertruds bild, och då jag

helsade den följande dagen, erfor jag en känsla liknande

smärta, vid tanken på, att Gertrud och jag icke kunde

blifva något annat för hvar andra, än hvad vi nu voro:

vänner, det är sant, men detta var allt för litet.

Under den tid, jag gästade i prostgården, besökte

jag dagligen Engsgård.

Gertrud och jag gjorde ridpromenader till sammans.

Vi talade om Paul, och jag roade mig att berätta (jer-
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trud åtskilligt ur mitt ocli hans lif, då vi vandrade om-

kring i Danmark och Tyskland såsom ett par positiv-

spelare. Jag hade återtagit min forna vana att göra

mig till ensam herre öfver konversationen, och detta till

förargelse för kusinen-löjtnanten, som fick spela rolen af

den stumme, hvaråt jag i själ och hjerta fröjdade mig.

Visserligen försökte Gertrud ofta att få kusinen med in

i samtalet; men det var något, jag alldeles icke kände

mig hågad att tillåta, hvarför jag endast valde sådana

ämnen, i hvilka han icke kunde deltaga.

Gertrud hade ett år vistats i utlandet. Jag hade

äfven varit i London och Paris, men kusinen deremot

hade aldrig satt näsan utom Sveriges gränser. När vi

således talade om utlandet, nödgades han tiga. Dessutom

roade det mig att äfven i hans sällskap orda om min

barndom och den tid, då jag vefvade positivet.

Det låg en egendomlig njutning i att se, huru löjt-

nanten, son af ansedda föräldrar, uppammad i fördomen

emot ‘^pöbeln^^, kastade föraktliga blickar på mig, då

jag helt skämtsamt beskref en äfventyrares lif; och ändå

nödgades den högraodige knekten att visa mig såsom hä-

radshöfdmg all den högaktning, en embetsman har rätt

att fordra.

Om det gifvits en tid, då jag aldrig vidrörde min

härkomst, så hade jag efter uppträdet emellan Liedgren

och mig gjort det till min stolthet att helt frimodigt

tala derom.

Jag hade visserligen aldrig haft den svagheten att

blygas öfver, att jag var positivspelarens son, men väl

öfver att denne positivspelare varit en mördare.

Denna omständighet förorsakade, att jag vid början

af min tjenstemannabana ogerna nänide något om mitt
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ursprung. Ödet hade likväl åtagit sig att lära mig, att

man ingenting vinner med att bakom tystnaden söka

dölja, hvad som icke kan öfverskylas.

Det är öfverflödigt att skildra, huru jag dag för

dag blef allt mer förälskad i min f. d. fästmö.

Då Juli månad kom, och med den hennes förestående

hemresa, kände jag, att lifvet utan Gertrud var mig vär-

delöst, och att det på jorden fans blott en qvinna, med

hvilken min lycka kunde uppblomstra, och denna qvinna

var Gertrud.

Jag älskade henne af hela min själ, men emellan

henne och mig stod den stolte fadern och min sårade

sjelfkänsla.

Gertruds resa var redan utsatt.

Tveniie dagar före den samma, strax på eftermid-

dagen, red jag till Engsgård för att ännu en afton få

se och tala vid henne.

Då jag kom dit, sade man mig, att grefvens rest

bort, men att fröken befann sig i trädgården.

Jag tog vägen till Gertruds favoritplats och fann

henne der. Då hon vände sig emot mig, bar hennes an-

sigte spår af tårar.

Hon hade gråtit. Hvarför? Jag erfor en känsla af

glädje vid upptäckten af dessa tecken till sorg i hennes

eljest så lugna drag.

Hvad jag sade, minnes jag ej; men att jag an-

förtrodde henne allt, hvad jag beslutat att förtiga,

det erinrar jag mig. Jag talade med all den liflighet,

all den värma och häftighet, som en oöfverlagd känslas

glöd kan framkalla. Jag sade henne, att hon nu var

hämnad, emedan jag af hela min själ älskade henne, och

det oaktadt jag viste, att hon aldrig kunde blifva min.
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Jag bönföll att såsom en tröst få medtaga vissheten om,

att den känsla, hon en gång hyst för mig, icke var död,

utan att hon ännu egde någon gnista af ömhet qvar

för den, hvars hela frid hon tagit.

På Gertruds kinder fans ingen skiftning i rödt, un-

der det jag öppnade mitt hjerta för henne. Då jag tyst-

nade, såg hou upp till mig. En tår glänste i ögat, då

hon svarade:

— Conny, Gud har bönhört mig. Jag har bedt ho-

nom om din kärlek . . .
jag har icke bedt förgäfves, och

jag skall gå bort ifrån dig, lycklig och tacksam, medfö-

rande vissheten att vara älskad af dig. Jag har nu er-

hållit den högsta lycka, som lifvet eger att skänka mig.

Mitt hjerta skall intill sitt sista slag klappa endast

för dig.

Hon räckte mig sina båda händer. Jag fattade dera

med häftighet; men i samma ögonblick^ jag förde dem

till mina läppar, hördes steg, och en betjent framträdde^

sägande :

— Häradshöfdiug Liedgren ankom just nu.

Gertrud och jag reste oss hastigt. Vi vexlade en

blick. Gertrud räckte mig ännu en gång handen, h vi-

skande :

— Farväl, älskade!

— För evigt, tilläde jag och tryckte krampaktigt

hennes hand.

Några minuter derefter kastade jag mig på min häst

och red bort, bort ifrån henne, som jag älskade och be-

slutat att aldrig mera återse.

Hemkommen till min boning, inneslöt jag mig i mitt

arbetsrum, der jag tillbragte några så bittra timmar, att

jag svårligen kau tänka mig uågra bittrare»
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Aftonen var långt framskriden, då min betjent klap-

pade på dörren, ropande :

— En herre är der nere i salen och begär att ge-

nast få tala vid häradshöfdingen.

— Min önskan hade varit att sända ^^herrn^ dit,

hvarest pepparen växer; men väl ihågkommande, att jag

var ortens domare, gick jag, ehuru ovilligt, att höra,

hvad man kunde vilja mig vid denna sena timme. Jag

inträdde i salen.

Min gäst stod med ryggen vänd åt dörren och betrak-

tade utsigten. Vid ljudet af mina steg vände han sig

in åt rummet, och jag igenkände Gertruds far.

Blodet rusade mig åt liufvudet. All den förödmjukel-

se, som denne man låtit mig undergå, framstod åter för

min själ, och min djupt sårade stolthet kom blodet att

sjuda af harm. Min helsning var stel, och säkert hade

min ton blifvit kall och stolt, i fall han lemnat mig or-

det; men innan jag hann yttra något, sade han:

— Det förundrar MradsliöfcUngen att, efter hvad

som förefallit oss emellan, erhålla ett besök af mig? Jag

skall likväl genast förklara det. Jag är kommen för att

gifva er upprättelse för den förolämpning, jag en gång

tillskyndade er. Jag hade orätt då, och jag hoppas^ att

ni icke vill hafva orätt nu. genom att vägra emottaga

den hand, jag räcker er till försoning. Jag har förför-

delat er: glöm det; jag har sårat er: tillgif det och var

nöjd, då jag genom detta steg bevisar er huru högt ni

står i min aktning.

Han tystnade och räckte mig handen. Denna hand

tillhörde Gertruds fader. Jag fattade den utan ett ögon-

blicks betänkande.

— Herr häradshöfding, sade jag och tryckte hans
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hand, — jag tackar er för dessa ord: de innebära den

fullkomligaste upprättelse, och jag är stolt öfver att haf-

va erhållit den.

— Om så är, återtog Liedgren, — skall ni icke

vägra att emottaga Gertruds hand. Jag var den, som

förorsakade förlofningens brytning
;
det är således mig,

det tillkommer att åter hela, hvad jag af högmod sön-

drat och hvad ni af stolthet aldrig skulle återknyta. Ni

älskar min dotter, hon har sagt mig det, och hon . . . hon

har icke haft tankar och känslor för någon annan än er,

sedan ni lyckats vinna hennes hjerta. Nå väl, Conny

Wenner, vill ni blifva min måg?

Svaret var redan gifvet af mitt hjerta; läpparne be-

kräftade endast det utslag, känslan fält.

På Engsgård vexlade Gertrud och jag för andra

gången ringar; men med hvilket olika intryck slöt jag

icke nu min fästmö till mitt bröst? Nu var hon allt för

mig, då hade hon varit nästan ingenting.

Tre månader derefter firades vårt bröllop på Brovik.

Bland gästerna, som intogo hedersrummet, var brud-

gummens bror, klockaren Paul Fredriksson, och hans

hustru. De hade kommit ifrån Skåne för att få vara

med på min ^fiyckas högtidsdag^^, såsom Paul uttryck-

te sig.

Min svärfader sjelf hade inbjudit Paul och Hanna.

Grefve Strålkrans hade utbedt sig att den dagen

få vara mig i faders ställe, och Berta satte kronan på

bruden.

Paul qvardröjde på Brovik en hel vecka. Till min

obeskrifliga tillfredsställelse erfor jag genom Hanna, att

han trifdes väl i sina nya förhållanden och nu nästan
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helt och hållet öfvervucnit saknaden efter sitt kringir-

rande lif.

I tio år hade jag varit gift, då jag erhöll domsaga.

Jag blef sedan jnstitieråd. Min ärelystnad hade

nått sitt mål. Jag kände mig stolt och lycklig att få

dela dessa framgångar med en maka sådan som Gertrud,

hvilken för hvarje år, vi lefde till sammans, blifvit oum-

bärligare för mitt lif. Jag hade nu kommit så långt på

utmärkelsernas bana, som jag kunde komma, och äfven

förverkligat Pauls alla drömmar om hvad hans lille Con-

ny med tiden skulle blifva. Det återstår icke heller nå-

got vidare att förtälja om Vositivspelarens son.

Innan jag nedlägger pennan, vill jag likväl nämna,

att Janne slutade sitt lif såsom fästningsfånge. Svarta

Stina dog några dagar efter sedan hon blef arresterad.

Janne hade under rättegången erkänt, att han smu-

git sig in i mitt sofrum för att om nätten mörda mig,

emedan han, efter mitt sammanträffande med fogelfäoga-

ren Nilsson, fruktade, att jag skulle bringa honom i

olycka.

Paul lefde med sin Hanna lycklig och nöjd såsom

en välbestäld klockarfar på landet.

Liedgren fick aldrig skäl att ångra, att han tagit

till måg brodern till en f. d. gatsångare.
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Pä Sigfrid Flodins förlag har nyligen utkommit:

En farlig granne.
Eoman af Emile Souvestre, 2 kronor.

”1 det nu föreliggande arbetet sysselsätter sig författa-

ren med de dåliga lidelser, som våra dagars industriella kon-

kurrens icke sällan uppväcker. Det är en gripande skildring,

vi erhålla af dessa lidelser och denna konkurrens. Det lider

intet tvifvel, att händelserna och karaktererna äro direkt

gripna ur verkligheten — ur den verklighet, som hvarje dag

möter våra blickar. Men oaktadt förf. behandlar ett mindre

angenämt verklighetsstoff, gör han sig dock icke saker till

en i sämre mening realistisk behandling af det samma. Sou-

vestre förstår tvärt om att ingjuta en fängslande poesi i sitt

arbete, dels derigenom, att han i det samma inflickar en in-

tagande kärlekshistoria, dels derigenom, att han på ett vac-

kert och manligt sätt förfäktar det redbara arbetets rätt till

vår beundran.” (Aftonbi.)

”En farlig granne” utgör N:o 7 af Sigfrid Flodins

romanhihliotek^ af hvilket föregående nummer innehålla:

Montezuma.
Historisk roman från Mexikos eröfring. Af Feio. WaV

lace. öfvers. från engelskan. 4 kr. 50 öre.

”1 ett härligt språk, efter olika fordringar mjukt, kraf-

tigt, enkelt, bildrikt, skildrar författaren det aztekiska lifvet

i alla dess olika faser. Lifvet i staden Tenochtitlan, den

stora sjön, de ljufliga chinampas, båtfärderna under flöjtspel

och vid fackelsken, offren, fäktningarna, hoffesterna — allt

skildras med litiull åskådlighet, med poetisk inbillningskraft.

Det är en helt och hållet ny verld, i hvilken vi införas —
en verld, som eger något af orientalisk yppighet och primi-

tiv enkelhet. Boken är ett af de originellaste alster, som
den nyare romanlitteraturen har att uppvisa, och erbjuder

ett egendomligt nytt intresse. Ett mera brokigt och skiftande

staffage än det här förekommande skall läsaren näppeligen

finna annanstädes, underbarare händelser och äfventyr stå

honom ingenstädes till buds.” (Aftonbi.)



Egaren till Hevylands.

Eoman af Mrs C, J, Newhy, 2 delar i ett band. 3 kr.

^^Mrs Newbys arbete är synnerligen lämpligt för den mog-
nare ungdomen, som på hvarje sida i hennes bok skall finna

varnande exempel, lefvande föredömen och eggande maningar

att icke låta viljan komma till korta i motgångens och pröf-

ningens dagar. Bokens unge hjelte är också egnad att in-

taga de unga, som i honom finna en bild af det slags rid-

derlighet, som borde vara vårt århundrades ideal : redbarhe-

tens och pligtkänslans ridderlighet.” (Aftonbi.)

Ivan de Biron.

Historisk roman af Arthur Helps. Från engelskan.

2 kr. 50 öre.

”Med historisk fackkännedom gifver författaren en både

lifiig och trogen bild af den stormiga tid, i hvilken han in-

för oss. Omvexlande upprullar han för oss taflor af de dy-

stra, nattliga revolutionerna och af lysande fester i de mag-
nifika palatsen vid Nevas stränder; skiftevis låter han oss

sällskapa med de ryska högmögende och med de arma bil-

togo i Sibirien. Berättelsen, som är väl hållen, skrider raskt

framåt utan några för ämnet främmande afvikningar.”

(Aftonbi.)

Tiggaren vid lilla kyrkdörren.

Af Emile Soiivestre, 1 kr. 50 öre.

”Förf. har här lemnat en liten god intrignovell, i hvil-

ken han, med de ännu under adertonde århundradet förekom-

mande tiggareorganisationerna till bakgrund, gifver en dra-

stisk skildring af den för tiden kännetecknande korruptionen.

Det sedliga allvar, som utgör ett utmärkande drag för

Souvestre, genomgår äfven detta arbete, i hvilket författaren

dessutom visat, att han, när så erfordrades, mycket väl för-

stod konsten att producera en roman med samma effektmedel

som hrr Duinas’ och Sues alster.” (Aftonbi.)



Vänskap och rikedom.
Af A, II, Brury, 2 kronor.

”Förf. har bär velat undersöka, huru det egentligen för-

håller sig här i verlden med de såta miner och den huldhet, som

egnas rikedomens afgudade barn. Boken är skrifven med
talang och spänner intresset lika mycket genom sjelfva hand-

lingen som genom en särdeles förträfflig karaktersteckning.”

(Aftonbl.)

På ett hår när.
Koman af Mrs C. JenTdn, 2 kr.

”Boken är späckad med en mängd qvicka och träffande

anmärkningar och visar öfverallt, att dess författarinna är

en rikt utrustad och kärnfrisk personlighet, som icke blun-

dar för sitt köns brister och fel.” (Aftonbl.)

Förut hafva utkommit:

Thomas Thyrnau.
Historisk roman af H. v. Paalzow. Öfvers. af Fr. Lund.
I 3 afdelningar: I. Furstinnan Morani. II. Magda. III.

Grefvinnan Thyrnau. Komplett 6 kr. 75 öre.

”Vi införas i romanen Thomas Thyrnau i en af Öster-

rikes historiskt vigtigaste perioder, tiden före och under Sju-

åriga kriget. Författarinnan står här helt och hållet på den

tyska historiska romantikens grund och lifvas af den ideella

uppfattning af händelser och personligheter, som tillhörde

den äldre tyska romantiska skolan. — — Att ingå i en re-

dogörelse för romanen såsom sådan medgifver ej utrymmet
för en vanlig anmälan. Vi inskränka oss till den uppmaning,
att den romanläsande allmänheten, som ej förut känner det-

ta arbete, icke må försumma att dermed göra sig bekant.

Vx alla synpunkter förtjenar det att kännas. Man slutar ett

sådant arbete med den tillfredsställande känslan, att den tid,

som deråt egnats, blifvit offrad ”ei blot for Lyst”.” (N, D. A.)

Landtgården vid Rhen.«
Roman af B. Auerbach. Öfvers. af J. E. Spilhammar. 3

delar. 6 kronor.

”Som psykologisk tecknare# som fin kännare af menni-

skolynnen och deras oändligt mångfaldiga skiftningar står



Åuerbach i främsta ledet. Han ger oss ej spridda drag,

han ger OvSS sina figurer lifslefvande.” (N. D. A.)

”^’Landtgården vid Rhen” tillhör icke antalet af Auer-
bachs byhistorier. De personer, som der skildras, äro med-
lemmar af de bildade klasserna. Man finner detta genast,

om man börjat bläddra i boken, och hvad man här och der

läser visar, att romanen är af helt annat slag än det, som
är för de auerbachska byhistorierna egendomligt. Det är

kanske detta, som i främsta rummet lockar att ordentligt

börja läsningen, och har man väl kommit in i denna, släpper

man ej boken, förr än man läst igenom alla 900 sidorna.

Man fattar deltagande för de personer, som framställas, och

följer handlingens oafbrutna gång med uppmärksamhet ända

till slutet.” (Sthms Dagbl.)

Diana.
Roman af W. H. Dixon. Öfversättning af Math. Langlet,

2 delar. 5 kronor.

”Den nu föreliggande romanen Diana är en skildring

från slafveriets sista dagar i Förenta staterna. Intrigen,

som omvexlande spelar i Amerika, Indien och England, är

väfd med talang och leder till en konflikt, som i dramatisk

verkan och gripande intresse höjer sig till något verkligt

framstående.” (Aftonbi.)

”Genom flere förut utgifna och äfven på svenska öfver-

satta arbeten är författaren väl bekant. Han utmärker sig

för originalitet och en målande, kraftfull stil.” (N. D. A.)

Bröderna från Normandie.
Historisk roman af Elie Berthet, 2 kr. 50 öre.

””Bröderna från Normandie” vänder sig omkring en in-

trig’ från Frondens dagar. Epokens märkligaste personlighe-

ter, Anna af Österrike, den store Condé, kardinalen af Retz

m. fl., friställas i hastigt, men ganska väl tecknade por-

trätt. DeiPvilda partiväsende, som utmärkte regentskapet

under Ludvig XIV:s minderårighet, skisseras äfven på ett

åskådligt och troget sätt. De fingerade personerna passa

rätt väl in i den historiska ramen, händelsernas tråd löljes



med intresse och konflikten är spännande, utan att sätta ner-

verna på ett allt för hårdt prof.” (Aftonbi.)

Gamla vänner i ny drägt.

Noveller af Miss Thackeray. 3 kr.

”Miss Thackeray har icke ärft något af sin faders bi-

tande ironi, men deremot en rätt ansenlig portion af hans

humor. I ”Gamla vänner i ny drägt” har hon begagnat

idén i några af de uråldriga sagor, som vi alla känna från

vår barndom, till stoff för en liten behaglig novellserie. Hon
förstår att ingjuta så mycket hjerta i sin diktnjng, hon up-

penbarar så mycken kännedom af verlden och menniskorna,

'tt sä sundt förstånd och så mycken godmodig humor, att

lan känner sig oemotståndligt fängslad och intagen af dessa

>må skildringar, hvilka verka förädlande såsom allt naturligt

pch flärdfritt.” (Aftonbi.)

En hemlighet för verlden.

Af Emilie Flygare-Carién. 1 kr. 75 öre.

Berättelser från landsorten.
Af Emilie Flygare-Carién. 2 serier ä 2 kr. 75 öre

åvardera.

”Det tema, hvarraed fru Carlén i dessa berättelser vä-

sentligen sysselsätter sig, är det äktenskapliga lifvet. Med
3n berättaretalang, som icke blott kritiken, utan äfven litera-

mrhistorien erkänt såsom något sällspordt framstående, upp-

rullar hon sina af friskhet och sanning strålande taflor. Ett

kraftigt drag af realitet kännetecknar de flesta bland be-

rättelserna, hvilkas handlande personer tyckas lifs lefvande

ha stått modell för författarinnan. Öfver det hela ligger nå-

^ot äkta svenskt, som får sitt uttryck icke blott i staffaget,

utan äfven i den kidia, koncisa/stilen. En omfattande men-
niskokännedom, synnerligast i fråga om författarinnans eget

kön, förhöjer värdet af berättelserna, hvilkas ämne omvex-
lande är hemtadt från lifvets glädjekällor och från dess sorge-

brunnar. — — Med säker takt och klar blick för novel-

lens fordringar håller sig författarinnan alltid fri från sådana



1 romanen berättigade episoder och skildringar, som skulle /

matta och förstöra intrycket af den mindre berättelsen. Som ;

ett helt tillhör denna cykel det värdefullaste vi ega på no-

vellens område och ökar den tacksamhetsskuld, i hvilken vi

stå till det originella och fruktbara snille, som riktat vår

literatur med så många mästerverk.” (Aftonbi.)

Min hustru och jag.
Eoman af IVIrs Harriet Beecher Stowe. 2:dra upp-

lagan. 3 kr.

Vi och våra grannar.
Roman af Mrs Harriet Beecher Stowe. 3 kr. 50 öre.

”Fi och våra grannar utgör en fortsättning af den i

dan i två svenska upplagor utkomna romanen Min Imsh
och jag^ hvilken vid sitt första framträdande i svensk dräj

^

mottogs med bifall af kritiken. Det tema, omkring hvilk

föreliggande arbete vänder sig, är att visa huru man äfve

med små resurser kan skapa sig ett behagligt hem. Fru Be(

cher Stowes sunda idéer uppbäras på ett intagande sätt i

gestalter, som uppväcka vårt lifliga deltagande, emedan d

äro varelser af kött och blod, icke dockor, satta i rörelse ge

nom mer eller mindre synbara trådar. Konflikter förekomma

naturligtvis, men de äro icke af det tragiska slaget, utan ut-

göras af sådana vedervärdigheter, som möta oss i hvardags-

lifvet under sträfvan för uppehållelsen. Flere af personer-

na, såsom det äkta paret, den knarriga tant Maria, den sorg-

löse publicisten, som i sin hederlighet affekterar, att han icke

har råd att hålla sig med sådana lyxartiklar som samvete

och finkänslighet, tillhöra äfven den föregående afdelningen^

hvilket likväl icke hindrar, att Vi och våra grannar är ett

fullkomligt sjelfständigt verk. Tolkningen vitnar om en god

penna.” (Aftonbi.)

”Föreliggande arbete sluter sig i afseende på uppfatt-

ningens renhet, skildringens åskådlighet och stilens stundom

naiva, friskhet, stundom godmodiga satir värdigt till sina fö-

regångare. Vi och våra grannar utgör ett slags fortsätt-,

ning af författarinnans förut utkomna förträffliga berättelse
|

Min hustru och jag^ men bildar derjemte likasom denna ett

fullt oberoende helt för sig sjelf.” (N. Dagl. Alleh.)





Boston Public Library

Central Library, Copley Square

Division of

Reference and Research Services

The Date Due Card in the pocket indi-

cates the date on or before which this

book should be returned to the Library.

Please do not remove cards from this

pocket.



BOSTON PUBLIC LIBRARY

llllllllllillliiiiiiiiiii

2 9999 08881 295 1

16 193SJ




